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Watch it!s Metodkit 

Do it! - Mingelbingo

SYFTE
Lättsam, rolig och prestigelös aktivitet som engagerat alla vi provat den på. Kör den för att börja nosa  
lite på varandra, få veta lite kuriosa och slappna av i gruppen. Perfekt för en grupp som inte känner  
varandra alls till en grupp som känner varandra ganska väl, eller om det varierar inom gruppen. Funkar  
jättebra på riktigt stora grupper. Kan gärna kombineras med fika eller mingel-mat. 

MATERIAL
− Mingelbrickor = ta vårt exempel eller gör egna frågor. Kopiera upp lika många som deltagarna. 
− En penna per deltagare 
− Gärna musik
− Ev fika eller kanske snittar :) 

DETTA BEHÖVER DU
− Deltagare: 5 st till hur många som helst
− En rymlig yta

INSTRUKTIONER
Ladda ner Mingelbrickan som pdf på Watch it!s hemsida eller ännu bättre fixa dina egna frågor i mallen.  
Fint är ju också såklart att skriva och rita för hand! Du kan också göra fler eller färre rutor på brickan.  
Ge gruppen följande instruktioner; 
Alla får varsin Mingelbingobricka och varsin penna. Konsten är att mingla runt och fråga varandra frågor  
som gör att man hittar en person som stämmer överens med varje ruta. T ex ”Vad gillar du att göra på  
din fritid?”. När en hittat en person som t ex ”Gillar att idrotta” då ber en denne att skriva sitt namn eller  
autograf i rutan där det står ”Gillar att idrotta”. Är det en stor grupp så är det roligare om samma namn  
bara får förekomma en gång på varje bingobricka, det uppmuntrar till att våga fråga fler personer. Den  
första deltagaren som har fått en rad skriker bingo men övningen fortsätter genast till två rader, tre  
rader osv till full bricka. Vi har kört med att priserna är äran eller en kram! 

KONTAKTA GÄRNA OSS!
Har du frågor eller tankar om hur Watch it!s Metodkit Do it! kan bli bättre eller vill du berätta för oss hur  
det gick när du gjorde någon av våra aktiviteter? Vi blir jätteglada för feedback!!

Mail; info@watchitmalmolund.se
Telefon; 0702662056 (Hilda Kraft)
Hemsida; http://watchitmalmolund.se/
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