
#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.

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!

KREATIVT

BINGBING1
Gör din 

favoritseriefigur 
med hjälp av 

toarullar

Sy något med nål 
och tråd/symaskin

Bygg en mini-scen 
av kartong/låda för 
små leksaksfigurer

Gör en egen 
stressboll med 

ballonger och mjöl

Bygg höga torn 
med klossar, 

sockerbitar, lego 
eller annat 

material. Bygg 
på tid eller efter 

beskrivning

Gör ett eget tre-i 
rad spel/

luffarschack i 
valfritt material

Tapetsera urtvätta-
de konservburkar 
och skapa egna 

burkar för förvaring

Piffa upp en sak 
genom att 

förvandla med färg 
och/eller material

Färglägg salt med 
tavelkritor och häll 
i en burk/flaska i 

ett mönster

Tillverka egna 
smycken/magneter 
med lera som du 
torkar och målar

Skapa egna 
handdockor

Skapa med trä och 
kniv/såg eller spik 
och hammare. Ta 
hjälp av en vuxen 

vid behov

Plocka fram 
pysselmaterial och 
ge en pysselutma-
ning/uppdrag åt 
någon i din familj 

eller dig själv

Tillverka en 
fågelmatare/

insektshotell eller 
annan valfri sak för 

ett djur

Tillverka en 
drömfångare

Skapa en egen 
tröja med ett motiv 
som du målar eller 

syr på

Gör en pompom av 
silkespapper

Lägg upp frukt/
grönsaker i ett 

mönster som bildar 
en figur/ett djur 
och ät upp det

Skapa med gips 
eller betong

Gör ett djur/en 
figur av en strumpa 
och snöre/nål och 
tråd. Fyll med vadd 

eller ris

Bygg en 
bro eller ett torn  

med ätbart 
material

Tillverka något nytt 
genom att 

använda delar från 
två gamla saker

Skapa med 
papier-maché

Gör tumavtryck i 
färg och rita sedan 

på dem med 
penna för att 

skapa figurer och 
djur

Dekorera en 
tavelram och 
pyssla ihop en 

tavla till ramen i 
valfritt material

Här kommer tips på saker du kan pyssla inomhus.  
Ta hjälp av en vuxen eller sök på internet om du behöver beskrivningar för det som står. 


