Julbingo
Skriv ut julbingobrickorna och ge varje deltagare ett exemplar. Totalt
finns det 5 olika bingobrickor.
Julgranen välter

Någon går och
köper en tidning på
självaste julafton

Tomten är försenad

Tomten blir
Tomten är inte far till
ifrågasatt om han
något av barnen
verkligen är tomten

Någon somnar

Barn börjar bråka
om paket-orättvisor

Det dansas kring
granen

Någon slutar tro på
tomten

Det kommer ljud
inifrån ett paket

Man får ta från
andra lagret i
Aladdin-asken

Det börjar snöa

Tomten är far till alla
barnen

Tomten kommer

Någon får något
pinsamt i julklapp

Någon får
biobiljett(er) i
julklapp

Tomten dyker aldrig
upp

Tomten är far till
något av barnen

Någon yttrar "Meen,
vi skulle ju inte köpa
julklappar till
varandra i år"

Det börjar regna

Någon blir missnöjd
med en julklapp
men låtsas vara
glad ändå

Tomten skyller sin
sena ankomst på
renarna

Tomten tappar
skägget

Granen har börjat
barra

Någon har köpt
samma julklapp

Regler för julbingo:
Bestäm vad ni ska spela om, t.ex. en liten summa pengar, en vinflaska eller
någon pryl.
När något som finns i bingobrickan ovan inträffar, markera den rutan med ett
kryss. Personen som först får 5 rutor i rad (lodrätt eller vågrätt) och ropar ut
”BINGO” vinner.
Julbingon är framtagen av hittajulklappar.nu och
spelabingo.org.
Tagga gärna din bingobricka med #julbingo på Instagram!

Julbingo
Skriv ut julbingobrickorna och ge varje deltagare ett exemplar. Totalt
finns det 5 olika bingobrickor.
Någon får
biobiljett(er) i
julklapp

Tomten kommer

Det börjar snöa

Någon går och
köper en tidning på
självaste julafton

Tomten är försenad

Någon får något
pinsamt i julklapp

Någon yttrar "Meen,
vi skulle ju inte köpa
julklappar till
varandra i år"

Någon somnar

Tomten är far till alla Någon blir missnöjd
barnen
med en julklapp
men låtsas vara
glad ändå

Man får ta från
andra lagret i
Aladdin-asken

Någon har köpt
samma julklapp

Tomten skyller sin
sena ankomst på
renarna

Tomten blir
ifrågasatt om han
verkligen är tomten.

Tomten är far till
något av barnen

Det dansas kring
granen

Någon slutar tro på
tomten

Tomten tappar
skägget

Det börjar regna

Granen har börjat
barra

Det kommer ljud
inifrån ett paket

Barn börjar bråka Tomten dyker aldrig
om paket-orättvisor
upp

Julgranen välter

Tomten är inte far till
något av barnen

Regler för julbingo:
Bestäm vad ni ska spela om, t.ex. en liten summa pengar, en vinflaska eller
någon pryl.
När något som finns i bingobrickan ovan inträffar, markera den rutan med ett
kryss. Personen som först får 5 rutor i rad (lodrätt eller vågrätt) och ropar ut
”BINGO” vinner.
Julbingon är framtagen av hittajulklappar.nu och
spelabingo.org.
Tagga gärna din bingobricka med #julbingo på Instagram!

Julbingo
Skriv ut julbingobrickorna och ge varje deltagare ett exemplar. Totalt
finns det 5 olika bingobrickor.
Tomten dyker aldrig
upp

Någon slutar tro på
tomten

Tomten är far till
något av barnen

Tomten blir
Tomten är försenad
ifrågasatt om han
verkligen är tomten.

Någon får något
pinsamt i julklapp

Man får ta från
andra lagret i
Aladdin-asken

Julgranen välter

Någon går och
köper en tidning på
självaste julafton

Barn börjar bråka
om paket-orättvisor

Det kommer ljud
inifrån ett paket

Det börjar snöa

Någon blir missnöjd
med en julklapp
men låtsas vara
glad ändå

Tomten skyller sin
sena ankomst på
renarna

Tomten är inte far till
något av barnen

Någon får
biobiljett(er) i
julklapp

Tomten tappar
skägget

Tomten kommer

Någon har köpt
samma julklapp

Det dansas kring
granen

Det börjar regna

Någon somnar

Tomten är far till alla
barnen

Granen har börjat
barra

Någon yttrar "Meen,
vi skulle ju inte köpa
julklappar till
varandra i år"

Regler för julbingo:
Bestäm vad ni ska spela om, t.ex. en liten summa pengar, en vinflaska eller
någon pryl.
När något som finns i bingobrickan ovan inträffar, markera den rutan med ett
kryss. Personen som först får 5 rutor i rad (lodrätt eller vågrätt) och ropar ut
”BINGO” vinner.
Julbingon är framtagen av hittajulklappar.nu och
spelabingo.org.
Tagga gärna din bingobricka med #julbingo på Instagram!

Julbingo
Skriv ut julbingobrickorna och ge varje deltagare ett exemplar. Totalt
finns det 5 olika bingobrickor.
Någon har köpt
samma julklapp

Julgranen välter

Granen har börjat
barra

Tomten är far till
något av barnen

Tomten skyller sin
sena ankomst på
renarna

Man får ta från
andra lagret i
Aladdin-asken

Tomten tappar
skägget

Barn börjar bråka
om paket-orättvisor

Någon slutar tro på
tomten

Någon blir missnöjd
med en julklapp
men låtsas vara
glad ändå

Någon yttrar "Meen,
vi skulle ju inte köpa
julklappar till
varandra i år"

Det kommer ljud
inifrån ett paket

Tomten dyker aldrig
upp

Det börjar regna

Någon går och
köper en tidning på
självaste julafton

Tomten är inte far till Tomten är försenad
något av barnen

Någon får något
pinsamt i julklapp

Någon får
biobiljett(er) i
julklapp

Det börjar snöa

Tomten kommer

Det dansas kring
granen

Tomten blir
Tomten är far till alla
ifrågasatt om han
barnen
verkligen är tomten.

Någon somnar

Regler för julbingo:
Bestäm vad ni ska spela om, t.ex. en liten summa pengar, en vinflaska eller
någon pryl.
När något som finns i bingobrickan ovan inträffar, markera den rutan med ett
kryss. Personen som först får 5 rutor i rad (lodrätt eller vågrätt) och ropar ut
”BINGO” vinner.
Julbingon är framtagen av hittajulklappar.nu och
spelabingo.org.
Tagga gärna din bingobricka med #julbingo på Instagram!

Julbingo
Skriv ut julbingobrickorna och ge varje deltagare ett exemplar. Totalt
finns det 5 olika bingobrickor.
Granen har börjat
barra

Julgranen välter

Tomten kommer

Någon går och
Någon yttrar "Meen, Någon slutar tro på
köper en tidning på vi skulle ju inte köpa
tomten
självaste julafton
julklappar till
varandra i år"
Man får ta från
andra lagret i
Aladdin-asken

Tomten tappar
skägget

Det kommer ljud
inifrån ett paket

Tomten är far till
något av barnen

Tomten skyller sin
sena ankomst på
renarna

Det börjar regna

Någon har köpt
samma julklapp

Någon somnar

Någon får något
pinsamt i julklapp

Tomten är far till alla
barnen

Det dansas kring
granen

Det börjar snöa

Tomten är inte far till Barn börjar bråka
något av barnen
om paket-orättvisor

Någon blir missnöjd Tomten dyker aldrig
Tomten blir
med en julklapp
upp
ifrågasatt om han
men låtsas vara
verkligen är tomten.
glad ändå

Tomten är försenad

Någon får
biobiljett(er) i
julklapp

Regler för julbingo:
Bestäm vad ni ska spela om, t.ex. en liten summa pengar, en vinflaska eller
någon pryl.
När något som finns i bingobrickan ovan inträffar, markera den rutan med ett
kryss. Personen som först får 5 rutor i rad (lodrätt eller vågrätt) och ropar ut
”BINGO” vinner.
Julbingon är framtagen av hittajulklappar.nu och
spelabingo.org.
Tagga gärna din bingobricka med #julbingo på Instagram!

