
ORDKONSTBINGO

Läs ett kapitel ur en bok 

under en filt eller vid 

öpnna spisen

Tänd ett levande ljus 

och blunda, vad 

drömmer du om?

Skriv de första tre orden 

du tänker på, vad 

rimmar de på?

Gå ut och gå i 10 

minuter, kom sedan in 

och rita vad du sett

Ta en näve pärlor och 

gör ett halsband, skriv 

en berättelse om vems 

halsbandet är

Be din kompis sätta 

fram 4 olika liknande 

pulver framför dig. Gissa 

vad de är

Skriv ett brev till din 

bästa vän och skicka det 

till henne/honom

Googla ordet ordspråk, 

vilka av dessa kände du 

från förut?

Stå på huvhudet och läs 

en gåta, försök svara 

före du sätter ner 

fötterna

Rita en byggnad. 

Fundera vem som bor 

där och skriv om det

Lyssna på en bra 

musiklåt, markera de 

viktigaste orden, byt ut 

dem till andra ord

Tänk på en film, mima 

titeln och ha någon 

annan att gissa den

Vad är talesätt? Googla 

det och berätta det för 

dina föräldrar

Besök biblioteket och 

sök fram en bilderbok, 

läs den bak-fram

Skriv ner nio ord som 

handlar om vinter, sätt 

ihop dem till en 

diamantdikt

Hitta på en ny växt som 

inte ännu finns, berätta 

om den

Ta en titt i köksskåpet, 

vilka ingredienser hittar 

du? Skapa en ny maträtt 

av dem

Gå ut på balkongen, 

blunda. Vad hör du för 

ljud? Känner du igen 

dem?

Vilken gåva skulle du 

gärna vilja ha som inte 

kostar pengar?

Ta din favoritbok, skriv 

fortsättningen på den

Ta en kastrull, be varje 

familjmedlem att sätta 

ett ord i kastrullen och 

skapa en dikt 

tillsamamns

Be mamma/pappa att 

läsa den bok du älskade 

som baby 

Läs en dikt i ficklampas 

sken, gömd under 

sängen

Skriv ner alfabetet, ge 

nya tecken till varje 

bokstav, lämna hemliga 

meddelande omkring 

dig

Sätt dig i 

mammas/pappas famn, 

be dem berätta om  hur 

det gick till då du föddes

Rita en havsmiljö, skriv 

olika ordspåk om havet

Gå ut till en park, krama 

ett träd, berätta vad du 

känner

Bada i badkaret med 

ditt favorit mjukisdjur, 

berätta historier för den 

medan ni plaskar

Rita en skog. Vilka 

varelser har gått mellan 

skogens träd? Skriv om 

varelserna

Be en vän gömma några 

saker i en låda, stick nu 

handen i lådan o gissa 

vad de är utan att se på 

dem

Skriv upp slumpvisa tal, 

skriv för varje tal en en-

menings-saga som 

innehåller talet

Intervjua en äldre 

person om vilka lekar 

hen lekte i din åldern, 

skriv tillsammans ner 

lekarna

Gå ut och samla 

naturföremål, skapa 

sedan ett konstverk 

med dessa och berätta 

vad det representerar

Lyssna på en 

nyhetssändning, välj en 

händelse, skriv en 

artikel om det

Läs en barnbok, visa 

sedan händelsen genom 

ett skådespel 

tillsammans med en 

kompis

Gå ut på gatan, 

dokumentera allt du ser 

hända under 10 

minuters tid


