
Modins Bil-Bingo
Ska ni ut och åka? Det kan vara tråkigt att sitta i bilen 
länge... Därför har vi skapat det här bilbingot som du och 
dina  syskon  eller  vänner kan  spela tillsammans! Spana 
ut genom  bilrutorna och  försök hitta så många  saker och 
 skyltar som möjligt. Kryssa över  rutorna på de saker ni hittar.  
Först till tre i rad vinner! 

Regler:
- Ni får bara leta efter saker när ni sitter i bilen! Utanför bilen räknas inte.  
- Föraren måste fokusera på vägen och får där för inte vara med
- Alla måste ha säkerhetsbälte!
- Fusk är inte tillåtet och straffas med -3 p
- Dela gärna en bild på när ni spelar på facebook.com/modinsbil   
 
Poäng: 
- Bingo 3 p
- Första krysset 1 p
- Stjärna (extra svår) 1 p
- Full bricka 5 p

Trevlig Sommar! önskar

polisbil flaggstång hund

allé hästtransport

badplats minigolfbana Ford

huvudled  
upphör



Modins Bil-Bingo
Ska ni ut och åka? Det kan vara tråkigt att sitta i bilen 
länge... Därför har vi skapat det här bilbingot som du och 
dina  syskon  eller  vänner kan  spela tillsammans! Spana 
ut genom  bilrutorna och  försök hitta så många  saker och 
 skyltar som möjligt. Kryssa över  rutorna på de saker ni hittar.  
Först till tre i rad vinner! 

Regler:
- Ni får bara leta efter saker när ni sitter i bilen! Utanför bilen räknas inte.  
- Föraren måste fokusera på vägen och får där för inte vara med
- Alla måste ha säkerhetsbälte!
- Fusk är inte tillåtet och straffas med -3 p
- Dela gärna en bild på när ni spelar på facebook.com/modinsbil   
 
Poäng: 
- Bingo 3 p
- Första krysset 1 p
- Stjärna (extra svår) 1 p
- Full bricka 5 p

Trevlig Sommar! önskar

jakttorn

båt Kor

moped

höbal studsmatta grusväg

rött hus med 
vita knutar

utländsk registrerings-
skylt på en bil



Modins Bil-Bingo
Ska ni ut och åka? Det kan vara tråkigt att sitta i bilen 
länge... Därför har vi skapat det här bilbingot som du och 
dina  syskon  eller  vänner kan  spela tillsammans! Spana 
ut genom  bilrutorna och  försök hitta så många  saker och 
 skyltar som möjligt. Kryssa över  rutorna på de saker ni hittar.  
Först till tre i rad vinner! 

Regler:
- Ni får bara leta efter saker när ni sitter i bilen! Utanför bilen räknas inte.  
- Föraren måste fokusera på vägen och får där för inte vara med
- Alla måste ha säkerhetsbälte!
- Fusk är inte tillåtet och straffas med -3 p
- Dela gärna en bild på när ni spelar på facebook.com/modinsbil   
 
Poäng: 
- Bingo 3 p
- Första krysset 1 p
- Stjärna (extra svår) 1 p
- Full bricka 5 p

Trevlig Sommar! önskar

gul bil

traktor

viltstängsel 
upphör

rovfågel taxibil varning 
för älg

rastplats

grill camping



Modins Bil-Bingo
Ska ni ut och åka? Det kan vara tråkigt att sitta i bilen 
länge... Därför har vi skapat det här bilbingot som du och 
dina  syskon  eller  vänner kan  spela tillsammans! Spana 
ut genom  bilrutorna och  försök hitta så många  saker och 
 skyltar som möjligt. Kryssa över  rutorna på de saker ni hittar.  
Först till tre i rad vinner! 

Regler:
- Ni får bara leta efter saker när ni sitter i bilen! Utanför bilen räknas inte.  
- Föraren måste fokusera på vägen och får där för inte vara med
- Alla måste ha säkerhetsbälte!
- Fusk är inte tillåtet och straffas med -3 p
- Dela gärna en bild på när ni spelar på facebook.com/modinsbil   
 
Poäng: 
- Bingo 3 p
- Första krysset 1 p
- Stjärna (extra svår) 1 p
- Full bricka 5 p

Trevlig Sommar! önskar

husvagn

å

bro

häst bondgård motorcykel

varning 
bred last

får golfbana


