
Tre i rad är ett förenklat musikaliskt bingo

med nio artister och nio välkända sånger.

För att kunna spela behöver ni:
* Tillgång till Spotify

* Bingobrickor och musikintresse

Så här går det till:
Bingot innehåller tio numrerade bingobrickor.

Musiken finns som spellista: Tre i rad 6 på Spotify
På spellistan finns det 9 sånger - en sång för varje filmmelodi.

Varje filmmelodi har en egen sång och ett eget nummer.

James Bond t.ex. har alltid nummer 3
Que sera sera har alltid nummer 4
Äppelkriget har alltid nummer 9

Bingot innehåller:
10 bingobrickor

Tre i rad

Tre i rad - 6
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Nu går vi på bio!



1. Musikfrågesport:
Det är inte så dumt att bekanta sig lite med melodierna innan man kör igång
med själva musikbingot. På nästa sida finns alla artister och deras sånger.

2. Tre i rad:
Så här hittar du spellistan till Tre i rad!
1. Logga in på ditt Spotifykonto!
2. I sökrutan uppe till vänster skriver du: källs
3. Scrolla ner till Profiler - här hittar du källs
4. Klicka på Publika spellistor i menyn! Här finns alla Tre i rad!

Markörer:
Vad ska vi använda för att markera på bingobrickorna?

a) Var och en kan markera “sin” bricka med penna eller krita.

b) Använd lösa markörer:

Pengar - för Er som är lagda Spelpjäser Geléhallon
för lite spel och dobbel

Lycka till!

Tre i rad!



Nu går vi på bio!

1. As time goes by - ur Casablanca
2. Indiana Jones tema - ur Jakten på den försvunna skatten
3. James Bond tema - ur Agent 007 ser rött
4. Que sera sera - ur Mannen som visste för mycket
5. Singíng in the rain - ur Singing in the rain
6. The River Kwai - ur Bron över floden Kwai
7. The Harry Lime Theme - ur Den tredje mannen
8. Zorbas dans - ur Zorba the Greek
9. Änglamark - ur Äppelkriget

1

As time goes by

2

Indiana Jones

3

James Bond

4

Que sera sera

5

Singing in the rain

6

The River Kwai

7

Harry Lime Theme

8

Zorba

9

Äppelkriget



Musikfrågesport - Vem är det som sjunger?
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