
B I N G O

Tee seuraava
paritehtävä

henkilön kanssa,
jolla on päällä
saman värinen
paita kuin
sinulla.

Istu tauolla
henkilön kanssa,
jonka suosikki
vuodenaika on

talvi.
 

Sano jotain
positiivista
kolmelle (3)

ihmiselle, jotka
pitävät eri

musiikista kuin
sinä.

Tervehdi kahta
(2) henkilöä,

jonka
kengännumeroa et

tiedä.
 

Keskustele 5min
edellisestä

viikonlopusta
kolmen (3) eri

henkilön kanssa,
jolla on eri

väriset silmät
kuin sinulla.

 

Etsi ryhmästä
henkilö, joka

pitää fantasia-
kirjallisuudesta

.

Tee seuraava
ryhmätehtävä
kahden (2)

henkilön kanssa,
joiden

syntymäpäivä on
lähimpänä omaasi.

Tee seuraava
paritehtävä
sellaisen

henkilön kanssa,
jonka koti
sijaitsee

kauimpana sinun
kodistasi.

Istu tauolla
henkilön

vieressä, jonka
sometunnusta et

tiedä.

Pelatkaa ryhmässä
peliä

”5 eroavaisuutta,
5 yhteistä”

(ks. lisäohjeet)

Tee seuraava
ryhmätehtävä
kahden (2)

henkilön kanssa,
jotka haluaisivat
joskus perustaa
oman yrityksen.

Tee seuraava
paritehtävä

henkilön kanssa,
joka kerää jotain

sarjaa (esim.
muumimukeja tms.)

Tervehdi kolmea
(3) henkilöä, jota
et seuraa somessa.

 

Keskustele 5min
kahden (2) eri

henkilön kanssa,
jolla on eri

määrä lemmikkejä
kuin sinulla.

Istu tauolla
sellaisen
henkilön

vieressä, jonka
vieressä et ole

aikaisemmin
istunut.

Istu tauolla
henkilön vieressä,

jolla on eri
unelma-ammatti
kuin sinulla.

Keskustele 5min
kahden (2) eri

henkilön kanssa,
jotka ovat joskus
lukeneet saman

kirjan kuin sinä.

Etsi ryhmästä
henkilö, jolla

on eri
lempiharrastus
kuin sinulla.

Tee seuraava
paritehtävä

henkilön kanssa,
jonka sukunimen
alkukirjain on

sama kuin sinulla.

Tee seuraava
ryhmätehtävä
kahden (2)

henkilön kanssa,
joiden suosikki
tv-sarja on eri
kuin sinulla.

Keksikää ryhmässä
kiusaamista

ennaltaehkäisevä
somehaaste ja

toteuttakaa se.

Etsi ryhmästä
henkilö, joka on

matkustanut
useimmassa eri

maassa.

Istu tauolla
henkilön vieressä,
jonka lempiruokaa

et tiedä.

Muodostakaa
ryhmässä jono

ikäjärjestyksessä
syntymäpäivän

mukaan.

Tervehdi kahta
(2) henkilöä,
jonka toista

nimeä et tiedä.
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Prevent-bingon
Ohjeet

Peliohjeet:
Bingon tavoite on auttaa ryhmäläisiä tutustumaan toisiinsa tehtäviä suorittaessaan.
Osallistuja suorittaa bingon tehtäviä haluamassaan järjestyksessä ohjaajan määrittelemällä aikavälillä.
Tehtävän "oikea vastaus" eli nimi kirjoitetaan aina kyseiseen ruutuun. Osallistujia ohjeistetaan välttämään
saman nimen toistumista liian usein, tai heidän suoritustaan ei hyväksytä.

Bingo: Henkilö, joka saa ensimmäisenä valmiiksi 5 tehtävää vaaka/pystysuoraan tai vinoon saa sovitun
palkinnon. 

Vaihtoehtoisia toteutuksia: Suoritettavien tehtävien määrä (5-25) ja toteutukseen käytettävä aika on
muutettavissa tilanteeseen ja ryhmään sopivaksi. Palkintoja voidaan jakaa lisäksi esimerkiksi
A) ensimmäisenä 2-10 vaaka- ja pystysuoraa riviä tehneille; B) eniten tehtäviä aikavälillä x tehneille; C) eniten
eri nimiä keränneille ja D) viimeisenä rivin/ruudukon täyttäneille. 

Purku:
Käykää ryhmässä keskustellen läpi ”oikeita vastauksia”.

Apukysymyksiä:
-Oliko tehtävä x helppo/vaikea? Miksi?
-Mikä tehtävä oli helpoin/vaikein? Miksi?
-Miltä tehtävän x tekeminen tuntui?

Lisäohjeet:
5 eroavaisuutta, 5 yhteistä: 

1) Jakakaa ryhmä 2-3 hengen ryhmiksi. Jokainen pari saa 2-3 post it-lappua. Parien tehtävä on leikkimielisesti
kilpailla muita pareja vastaan nopeudessa.

2) Ensimmäisellä kierroksella parien tulee kirjata post it -lapulle viisi (5) heitä yhdistävää asiaa. Kun kaikki ovat
vastanneet, käydään vastaukset pareittain läpi.

3) Toisella kierroksella parit kirjaavat toiselle post it-lapulle viisi (5) heidän keskinäistä eroavaisuutta.
Vastaukset käydään jälleen yhdessä läpi.

4)  Kysymyksiä tehtävän purkuun: miltä tehtävä tuntui? Tunnistitko toisten vastauksista yhtäläisyyksiä? Kumpi
kierros oli helpompi/vaikeampi ja miksi? Osallistujien kanssa voi keskustella myös siitä, miten kiusattu usein
ajattelee tuleensa kiusatuksi erilaisuuden vuoksi.

Vapaaehtoisella bonuskierroksella parit kirjaavat kolmannelle post it-lapulle
kolme (3) heitä yhdistävää arvoa. Vastaukset käydään jälleen yhdessä läpi.


