Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!
Mitä tarvitaan?
 Bingo‐kone (joko oma tai sitä voi yrittää lainata jostain).
 Bingo‐lappuja (tulee koneen mukana, jos lainaa konetta, kannattaa tarkistaa, että numerot
täsmäävät pallojen numeroihin. Kannattaa tulostaa monta ja pitää erilaiset erillään. Jos
osallistujia on monta, saattaa joutua jakamaan samanlaisia lappuja, jolloin tietenkin tulee
monta bingoa samalla kertaa).
 Paljon kyniä, mielellään kuulakärki tai tusseja. Tarkastajille on hyvä olla omat paksut tussit,
työtä helpottaa jos käytössä on kaksi väriä, esimerkiksi punainen ja musta.
 Paljon palkintoja, olemme huomanneet, että ruoka‐ ja taloustavarat, kosmetiikka sekä
talvisin lämpimät vaatteet (erityisesti huivit ja pipot) ovat suosittuja palkintoja. Palkintojen
ei tarvitse olla isoja ja arvokkaita. Riittää että päästään pelaamaan. Olemme yleensä
keränneet kaikkea tarpeetonta omista nurkistamme, turhat tavarat kiertoon!
 Numerot kannattaa tehdä isoille lapuille (esim. A4) niin, että kun Bingo‐emäntä huutaa
numeron, voi avustaja näyttää sen, sillä tavalla kaikki pääsevät mukaan peliin. Meidän
bingossamme rivit ovat merkitty kirjaimin (B,I,N,G,O) joten teimme erilliset laput kirjaimille
ja erilliset numeroilla. Sitten Bingo‐emäntä ja avustaja voivat yhdessä näyttää numerot.
Vapaaehtoisten tehtävät:


Bingo‐emäntä ja avustaja



Tarkastajat (mielellään vähintään 2)



Palkintopöydän ”vartija” (jos mahdollista niin vähintään 2, mutta käytännössä Bingo‐
emäntä ja emännän avustaja voivat autella)



Muutama avustaja pelaajille. Usein on hyvä, jos voidaan kädestä pitäen näyttää, miten
homma toimii

Itse pelaaminen:
 Kasatkaa palkinnot pöydälle tilan eteen, halutessanne varatkaa parhaimmat palkinnot
viimeiselle kierrokselle.
 Jakakaa pelaajille bingolaput ja kynät.
 Bingo‐emäntä ja avustaja bingokoneen ja numerolappujen kanssa asettuvat palkintopöydän
toiselle laidalle.

 Tarkastajat asettuvat palkintopöydän toiselle laidalle (heillä on numeroruudukot, joihin he
voivat merkitä arvotut numerot tarkastusta varten).
 On hyvä varautua pelaamaan ainakin kaksi kierrosta, sillä ensimmäisestä myöhästyy yleensä
muutama ja se kuluu pelaamaan opetellessa.
 Aluksi on hyvä käydä säännöt, ruudukot jne. läpi siten, että avustajat kiertävät pelaajien
joukossa neuvomassa ja Bingo‐emäntä kertoo edessä kaiken muuten.
 Sitten pelaamaan… Alussa kannattaa ottaa rauhallisemmin ja kiihdyttää tahtia, kun
huomaa, että pelaaja pysyvät mukana.
 Olemme huutaneet numerot suomeksi ja englanniksi, sekä näyttäneet isoilla lapuilla.
 Aina kun joku saa bingon, on hänen mentävä lappunsa kanssa tarkastajien luokse ja peli on
tietenkin seis sen aikaa. Kun tarkastajat ovat hyväksyneet bingon, saa pelaaja valita
mieleisensä palkinnon pöydästä.
 Kun peli aloitetaan taas, kannattaa herätellä pelaajat esim. huutamalla esim. ”Peli jatkuu”.
 Pelaaminen lopetetaan, kun palkinnot loppuvat.
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