
Tervetuloa   
Bingelin maailmaan

Tässä oppaassa käydään lyhyesti läpi tärkeimmät tavat, Tässä oppaassa käydään lyhyesti läpi tärkeimmät tavat, 
joiden avulla voit hyödyntää Bingeliä osana  opetustasi.joiden avulla voit hyödyntää Bingeliä osana  opetustasi.



Bingeliin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, joilla opettajat ja oppilaat
käyttävät Sanoma Pron digitaalisia materiaaleja. Kirjautuminen tapahtuu

osoitteessa sanomapro.fi.

Opettajat ja oppilaat pääsevät Bingel-saarelle klikkaamalla kirjautumisen 
jälkeen Oppimateriaalit-valikosta Bingel-kuvaketta. 

Tuki ja ohjeet -sivustoltamme löydät kattavat ohjeet Bingelin 
käyttöönottoon.

 Lue lisää tunnusten hallinnasta

1
Bingeliin kirjautuminen

https://www.sanomapro.fi/tuki/mika-on-sanoma-pro-tili/


Voit muokata kunkin oppilaan tai vaikka koko luokan saarinäkymää. Jos koulusi on 
hankkinut eri luokka-asteille Bingelin luokkapaketit, saat kaikki oppiaineet näkyviin 

ja voit luoda mieleisiäsi tehtäväkokonaisuuksia oppilaille. Voit valita esimerkiksi 
matematiikasta alemman tai ylemmän luokan tehtäviä tai yhdistellä eri 

oppiaineiden tehtäviä keskenään.

Voit myös hankkia eriyttämisen tueksi yksittäisen oppimateriaalisarjan 
Bingel-tehtävät luokallesi. Bingel-tehtäviä voi käyttää 

myös sarjasta riippumatta.

2
Hyödynnä Bingeliä eriyttämisessä



Oppilaan näkemää sisältöä voit personoida helposti joko saaren asetusten tai 
kotitehtävien kautta. Voit hallinnoida myös yhdysluokkia saaren asetuksilla ja 

koota esimerkiksi oppiainerajat ylittäviä teematehtäväkokonaisuuksia.

Voit valita itse tehtävät oppilaillesi tai päästää heidät tekemään 
vapaasti kaikkea sitä, mitä koulusi heille Bingelin kautta tarjoaa. 

3
Apua yksilölliseen oppimiseen

Bingelistä saat 
myös inspiraatiota 

askartelutuokioihin 
tai toiminnalliseen 

opetukseen!



Bingelin opettajan työkaluista löytyy kotitehtävätyökalu. Sen kautta pääset 
esikatselemaan kaikkia koulusi käytössä olevia Bingel-sisältöjä.

Voit antaa oppilaille kotitehtäviä ja seurata, miten he ovat niistä 
suoriutuneet. Liitä kotitehtäviin joko oppilaan oman saaren tehtäviä tai 

eriytä ylös- tai alaspäin. Sinulla on käytössäsi kaikki se materiaali, jonka 
koulusi on ostanut Bingelissä käyttöönsä. 

 

4
Kotitehtävät Bingelissä   



Opettajan näkymästä näet helposti oppilaittesi suoritustiedot ja voit lähettää 
heille palautetta. Voit hakea Bingelistä suoritustietoja oppilaskohtaisesti, 

ajankohdan tai sisällön mukaan.

5
Seuraa suoritustietoja



6
Tuunaa ja inspiroidu

Hyödynnä haluamallasi tavalla haastetarinat, 
palkintopelit, avatar-hahmot ja muu Bingelin sisältö. 

Anna Bingelin rikkaan kuvallisen ja tarinallisen maailman 
inspiroida itseäsi ja oppilaitasi. 

 
Bingel taipuu myös askarteluun, 

toiminnalliseen opetukseen 
ja oppitunnin tuunaamiseen.



Saat lisävinkkejä Bingelin hyödyntämiseen 
webinaaritallenteestamme.

7
Poimi lisävinkkejä

Siirry webinaaritallenteeseen

Kaipaatko lisäohjeistusta? 
Tukisivustomme auttaa, 

klikkaa tästä!

https://www.sanomapro.fi/tallenteet/
https://www.sanomapro.fi/tuki/


Inspiroivia hetkiä 
Bingel-tehtävien parissa!

Siirry pelimaailmaan

https://www.sanomapro.fi/

