
BINGO 

Jos ruudukko on 3x3, käytä vain yhdeksää ensimmäistä kysymystä. 

Oppilaat täyttävät bingoruudukot (numerot sekaisin 1-9 tai 1-16) 

Ohjaaja lukee kysymyksen. Oppilaat viittavat ja vastaus kerrotaan kaikille, jonka jälkeen ohjaaja kertoo, 
mikä numero rastitetaan lapusta. Kun oppilas saa kolmen tai neljän suoran (vaaka- tai pystytasossa tai 
kulmasta kulmaan), voi huutaa bingo. 

1. Mitä voi leikkiä ihan ilman leluja ja muita tavaroita?  
Esim. hippaa 
Numero 4 
 

2. Mitä voi askarrella parittomasta sukasta? 
Esim. keppihevosen tai käsinuken 
Numero 2 
 

3. Mikä kannattaa ottaa kauppaan mukaan, ettei tarvitse ostaa muovipussia?  
Oma kassi esim. kangaskassi 
Numero 8 
 

4. Miten muuten voi lukea kirjan kuin ostamalla sen omaksi?  
Lainaamalla kirjastosta 
Numero 3 
 

5. Mikä on hyvä ja jätteetön vaihtoehto pillimehulle, jos haluaa ottaa eväsjuoman retkelle?  
Mehua vanhaa limupulloon tai muuhun juomapulloon 
Numero 1 
 

6. Mihin voi tehdä vanhoille ja ehjille leluilla, jota ei enää itse tarvitse?  
Antaa jollekin toiselle lapselle tai viedä kirpputorille 
Numero 9 
 

7. Minkälaiset astiat kannattaa kattaa juhlapöytään, ettei synny jätettä?  
Pestävät kestoastiat 
Numero 6 
 

8. Millaisia karkkeja kannattaa ostaa kaupasta, ettei tule paljon jätettä?  
Esim. irtokarkkeja 
Numero 7 
 

9. Mitä kaikkea metsästä voi kerätä syötäväksi?  
Marjoja, sieniä 
Numero 5 
 

10. Mikä on sellainen paikka, josta voi ostaa toisille turhia, mutta vielä käyttökelpoisia ja toisille 
tarpeellisia tavaroita?  
Kirpputori 
Numero 14 
 



11. Mikä olisi hyvä aineeton lahja, millaisen palveluslahjakortin voisit antaa vaikka äidille, mitä voisitte 
tehdä yhdessä?  
Esim. yhteinen metsäretki, hieronta  
Numero 10  
 

12. Jos paidasta irtoaa nappi, kannattaako paita heittää roskiin vai mitä voisi tehdä?  
Napin voi ommella takaisin 
Numero 11  
 

13. Millaisista metsäretkieväistä ei tule paljon roskaa? 
Esim. leipä ja omena eväsrasiassa 
Numero 16 
 

14. Miten oppilaat voivat vähentää biojätteen määrää koulun ruokalassa? 
Syömällä lautasen tyhjäksi 
Numero 13 
 

15. Mistä saamme raaka-aineet kaikkiin tavaroihin, mitä meillä on? 
Luonnosta 
Numero 15 
 

16. Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun on ostamassa vaikka uutta koulureppua? 
Ainakin laatuun ja siihen, onko reppu sellainen, että sitä voisi käyttää useamman vuoden (ei 
heikkolaatuinen hetken muoti-ilmiö) 
Numero 12 


