
Pienille tarkoitettu vastausbingo joulusta. (alakoulun 1-2 lk oppikirjan tekstiä mukaille) 
1. Tulosta ja kopioi toisella sivulla oleva ruudukko oppilaille. 
2. Tulosta itsellesi tämä sivu, jossa on ohjeet ja kysymykset. 
3. Oppilaat täyttävät omat ruudukot. 
4. Opettaja lukee mielivaltaisessa järjestyksessä kysymyksiä ja vain jos oppilas tietää varmaksi vastauksen, hän 

rastittaa sen omasta bingoruudukostaan. Vaihtoehtoisesti voidaan jokaisen kysymyksen jälkeen käydä 
yhdessä oikea vastaus läpi. 

 
Kysymykset: 

1. Minkä niminen enkeli toi Marialle ilouutisen? – Gabriel 
2. Millä toisella nimellä enkeleitä kutsutaan? – Jumalan sanansaattaja 
3. Millainen viesti enkelillä oli Marialle? – Hän saa Jumalan pojan 
4. Minkä nimiselle miehelle Maria oli kihlattu? – Joosef 
5. Mikä oli Marian kihlatun ammatti? – Puuseppä 
6. Missä kaupungissa Maria ja hänen kihlattunsa kasvattivat Jeesuksen? – Nasaret 
7. Minne Maria lähti kihlattunsa kanssa? – Betlehem 
8. Mitä varten Maria ja hänen kihlattunsa lähtivät matkaan? – Heidän piti kirjautua veroluetteloon 
9. Minne Maria kihlattuineen ei päässyt yöksi? - Majatalo 
10. Missä Maria ja hänen kihlattunsa viettivät yönsä? – Luola 
11. Minkä nimen Marian lapsi sai? – Jeesus 
12. Millaisiin ”vaatteisiin” Maria puki vastasyntyneen lapsen? – Kapalo 
13. Missä Marian pieni poika nukkui? – Seimi 
14. Ketkä löysivät ensimmäisenä Marian perheen pojan syntymän jälkeen? – Paimenet 
15. Mikä johdatti kolme miestä Jeesuksen luo? – Tähti 
16. Mitä lahjoja Jeesus sai kolmelta viisaalta mieheltä?  Kulta, suitsuke ja mirha 
17. Kuka toimi kuninkaana Jeesuksen syntymän aikoihin? – Herodes 
18. Millä toisella nimellä Jeesusta kutsutaan? – Messias 
19. Kuka varoitti kolmea miestä Herodeksen ilkeistä aikomuksista? – Enkeli 
20. Miksi kuningas suuttui? – Halusi olla ainut kuningas 
21. Mitä kauheaa kuningas oli aikeissa tehdä? – Surmata kaikki alle 2v. poikalapset 
22.  Minne Marian perhe pakeni? – Egyptiin 
23. Keitä Marian perhe kohtasi pakomatkallaan? – Rosvojoukko 
24. Keitä oli luolassa Marian perheen lisäksi? – Aasi ja härkä 
25. Millä nimellä viisaita miehiä kutsuttiin? – Itämaantietäjät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joulubingo 

Aseta alla olevat vastaukset ruudukkoon siten, että jokainen vastaus tulee omaan ruutuunsa. Tämän jälkeen 
kuulet 25 kysymystä (yhtä monta kuin sinulla on vastauksia). Aina kun tiedät oikean vastauksen, etsi se 
ruudukostasi ja merkitse päälle rasti. kun sinulla on 5 rastia vaakaan, pystyyn tai vinottain, niin huuda BINGO! 
Nopein voittaa! 
 
 
Gabriel Jumalan sanansaattaja Hän saa Jumalan pojan Joosef Puuseppä 

Nasaret Betlehem Heidän piti kirjautua veroluetteloon Majatalo Luola 

Jeesus Kapalo Seimi Paimenet Tähti Suitsuke, kulta ja mirha 

Herodes Messias Enkeli Halusi olla ainut kuningas Surmata kaikki alle 2.v poikalapset 

Egyptiin Rosvojoukko Aasi ja härkä Itämaantietäjät 

 

     

     

     

     

     

 

 

 


