
#scoutergör
#scoutahemma

När du fyllt hela brickan kan du göra din egen bingobricka med saker du själv hittar på. Du kan 
också anpassa bingot och byta ut rutor om du tycker något behöver ändras. Ta hjälp av en vuxen 
eller sök på internet om du behöver beskrivningar för det som står. 

Kryssa i de 
saker du har gjort. 
När får du bingo?  

Bingo kan fås både  
lodrätt, vågrätt och  

diagonalt! Hur många  
bingorader kan du få? Kan 

du fylla hela brickan?

Lycka till!

SCOUTING

BINGBING1
Designa din egen 

lägertröja

Bygg en koja med 
olika material 

inomhus eller om 
möjligt i din egen 
trädgård eller på 

ballkongen

Gör en 
samarbetsövning 

eller organisations-
tävling för resten 

av familjen

Rita eller pyssla 
en patrullsymbol/
kårsymbol till din 
scoutpatrull eller 

scoutkår

Läs en bok eller se 
en serie/film som 

handlar om äventyr 
och kompisar

Konstruera en 
mini-portal av 

något byggmaterial 
du har hemma

Baka utan ugn. 
Bjud din familj på 

det du skapat

Så mycket som 
möjligt av det du 
gör, äter och har 
på dig under en 
dag ska gå att 

koppla till ett tema 
du valt

Skapa ett eget 
intressemärke 

genom att designa 
det och beskriva 

vad som ska göras 
för att kunna ta 

märket

Skapa en modell 
till en robot som 
kan hjälpa till att 
förändra världen 

på något sätt, litet 
eller stort -förklara 
hur den fungerar

Gör en god gärning 
genom att hjälpa 
någon annan i din 
familj på valfritt 

sätt

Rita/bygg din 
dröm-lägerby

Gör krabbelurer i 
stekpannan och 

bjud familjen

Ha lägerbål med 
låtsatseld och ät 

valfritt snacks 
samtidigt som du 
lyssnar på eller 

sjunger dina 
favoritsånger

Planera ditt 
dröm-möte/

din drömhajk/ditt 
drömläger. Hitta 

på en ceremoni ni 
aldrig gjort förut.

Spela trashockey 
med familjen. 

Använd pinnar/
sopborste och 

trasor

Campa inomhus 
med sovsäck och 

ficklampa

Ha skattjakt 
inomhus där du gör 

en karta med 
karttecken du 
hittar på själv

Skapa ett nytt 
recept på ditt 

bästa scoutsnacks 
som kan packas 

med i ryggsäcken. 
Provlaga och 
provsmaka

Pyssla med 
naturmaterial om 
du har möjlighet 
eller skapa något 
som ser ut som 

det kommer från/
bor i naturen

Skriv meddelanden 
eller gåtor med 

chiffer

Skapa en 
scout-maskot av 

enbart 
återbruksmaterial

Skriv en sång eller 
berättelse som 

handlar om allt det 
roliga med att vara 

scout

Återbruka ett 
gammalt 

klädesplagg till ett 
nytt

Inspireras av din 
förebild. Vad står 
hen för? Skapa 
utifrån detta ett 
budskap som du 
sprider vidare på 

valfritt sätt

Här kommer tips på aktiviteter du kan göra hemma om  
ni inte har möjlighet att hålla igång era vanliga möten.


