
HÖSTLOVSBINGO 

- för alla

Namn: ...................................................... 

Telefon: ........................................Ålder: .........................................

Var med på HÖSTLOVSBINGO under höstlovet 24/10-1/11. När du fått minst en rad BINGO 
lämnar du in kupongen på biblioteket, senast 6/11. Då får du en gåva som är bra att ha i höst-
mörkret. Har du full pott bingo med alla rutor ikryssade så är du med i en utlottning av ytter-
ligare priser. Alla kan vara med - både ung och gammal! Kryssa i rutorna och fyll i svaren när du 
utfört uppdragen. Du kan få bingo på längden, tvären eller diagonalen. Lycka till!

Svara på frågan i 
Klockargårdsängens 
lekpark:

Svar:

.................................

Gå Vilsestigen! 
Vid skidstugan,  
Skönatorpet. 
Lär dig mer om hur 
du ska göra om du går 
vilse. 

Ge en komplimang  
eller säg något snällt 
till någon vän eller 
någon i din närhet. 

Testa någon av  
kommunens lek- 
platser. Lek en stund.
Vilken är din favorit-
lekplats?

Svar: .....................

Läs eller låna en bok 
på biblioteket.

Vilken är din favorit-
bok?

...............................

Vila en stund!
Lägg dig ner och 
slappna av en stund. 
Känn efter så hela 
kroppen slappnar av 
och vilar. Ända ut i 
fingrarna och tårna.

Spela ett spel på  
biblioteket. 

Vilket är ditt favorit-
spel? 

..................................

Hjärngympa!

Gå höstlovs- 
tipspromenaden på 
biblioteket.

Testa något du aldrig 
gjort förrut.

Vad hittade du på?

.................................

Gör något fint höst-
pyssel.

Tips: Använd fina löv 
eller något du hittar i 
naturen.

Fika eller ta med dig 
picknick utomhus.

Hur många träd ser 
du?

...............................

Skriv ett brev/vykort 
till en vän eller någon 
du tycker om. Skicka 
iväg det. Det är kul 
med brev/kort i brev-
lådan! Den personen 
blir säkert jätteglad.

Bjud någon på en fika.

Vem bjöd du?

.................................

Rita en teckning.

Behåll den själv, ge 
bort den eller sätt 
den på höstlovs- 
väggen på biblioteket.

Sparka fotboll i mål. 

Antingen i buren på 
Klas Ingessons arena 
eller på någon annan 
plan eller hemmavid.

Titta på fåglar!
Vilken är Ödeshögs 
kommunfågel?

.................................
Tips. Sök på nätet eller 
kolla i broschyrhyllan på 
biblioteket.


