
Dance with the bugs

Marraskuun viikkohaasteessa pääset tanssimaan 
ja oppimaan englantia yhdessä 

ötökkäystävien kanssa! 

Katso tehtävä ja lue lisää osoitteesta 
sanomapro.fi/bingel5v

Bingel-
pelimaailman esittely

Tutustu Bingeliin 
esittelyvideon muodossa. 

Katso video osoitteessa 
sanomapro.fi/bingel5v.

Suunnittele ja rakenna

Kun tutkit kuvaa, löydät juhlasaarelta monia erilaisia rakennuksia 
ja rakennelmia. Tässä kuussa pääset toteuttamaan oman 

rakennuksesi geometrian muotojen avulla.

Lue koko tehtävä osoitteesta  sanomapro.fi/bingel5v.

My own words

Tee oma sanakirja. 
Kirjoita sanat englanniksi ja suomeksi. 

Voit myös piirtää.

Luo vanhasta uutta

Kaikkea ei tarvitse aina ostaa uutena.
Tässä kuussa pääset opettelemaan, 

miten tehdä vanhasta uutta. 

Lue koko tehtävä osoitteesta 
sanomapro.fi/bingel5v.

Juhlasaarella tapahtuu

Tutki juhlasaaren tapahtumia ja etsi kuva 
jännittävästä, kiinnostavasta tai erikoisesta 
tapahtumapaikasta. Kuvaile paikkaa ja sen

tapahtumia ystävällesi 
muutamalla lauseella.

Kuka poistaa 
viimeisen tikun?

 

Jokaisella parilla on edessään 20 tikkua. 
Aloittaja poistaa kasasta yhden tai kaksi 

tikkua. Toinen pelaaja jatkaa samalla tavalla. 
Viimeisen tikun poistaja voittaa pelin. 

Leiki kirjaimilla ja sanoilla 

Äidinkielen ja kirjallisuuden viikolla pääset 
harjoittelemaan lukemista, kirjoittamista sekä 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja hurmaavien 
eläinhahmojen parissa. 

Lue koko tehtävä osoitteesta 
sanomapro.fi/bingel5v.

Nautitaan kesästä
yhdessä

Heinäkuussa lomaillaan ja
nautitaan kesäisestä säästä pelaten 

ulkopelejä!

Let’s get to 
know each other

Piirra kuvasi ja esittele 
itsesi englanniksi. 

Taiteile Bingel-
avatarille ystävä

Avatarin ystävä voi olla lemmikki tai avatar-
hahmo. Voit toteuttaa tehtävän askarrellen tai 

piirtäen.  Paras työ palkitaan! 
 

Lue koko tehtävä osoitteesta 
sanomapro.fi/bingel5v 

Opettaja, eikö 
Bingel ole vielä tuttu?

Voit tutustua Bingeliin henkilökohtaisesti 
maksutta 2 kuukauden ajan ennen sen tilaamista.

 
Lue ohje osoitteesta 

sanomapro.fi/bingel5v.

Bingel 5 vuotta!Bingel 5 vuotta!

Bingel on jännittävä digitaalinen maailma, jossa oppilas tekee harjoituksia uudella, hauskalla ja motivoivalla tavalla.  Alakoulun oppimateriaalisarjojen ihastuttavat hahmot ovat nyt asettuneet saarelle 
juhlimaan 5-vuotiasta Bingeliä.  Kuvasta löytyy paljon tutkittavaa – ja samalla kuukaudet tulevat tutuiksi. Juhlavuoden kunniaksi olemme suunnitelleet jokaiselle kuukaudelle  tehtävän, jonka julkaisemme aina kuun 
alussa kokonaisuudessaan osoitteessa sanomapro.fi/bingel5v.  Tehtävät on koottu seuraavien Sanoma Pron oppimateriaalisarjojen tehtävistä: Ystävien aapinen ja lukukirja, Huima, Milli, Kätkö, Come with me! 

Ilmoittaudu 
mukaan Bingelin 

esittelytilaisuuksiin 
osoitteessa 

sanomapro.fi/
tilaisuudet

Ympyröihin voitte 
tehdä merkinnän, 

kun tehtävä on 
suoritettu. 


