Mediabingo
Ohje
Mediabingon avulla tutustutaan ajankohtaisiin tapahtumiin ja siihen, millaisia uutisia lukijoille päivittäin tarjotaan eri medioissa. Mitkä uutisaiheet myyvät ja tuottavat klikkauksia?
Selailkaa yksin tai pareittain verkkolehtiä ja uutissivustoja ja etsikää niistä bingoruudukon
juttuaiheita. Kun löydätte jonkin bingoruudukkoon sopivan jutun, vastatkaa vielä huolellisesti
kolmeen kysymykseen. Merkitkää kaikista jutuista muistiin myös lähdetiedot: julkaisun nimi,
julkaisuaika, jutun kirjoittaja ja otsikko.
Kun pelaaja on löytänyt neljän suoran ja vastannut tarvittaviin kysymyksiin, hän huutaa
”bingo”. Nopein pelaaja voittaa! Huom! Bingorivissä eli neljän suorassa jokaisen löydetyn jutun pitää olla eri lähteestä.

Bloggaajasta tai
Talousuutinen
tubettajasta kertova
Mikä on uutisen aihe ja
uutinen
pääsisältö?
Kenestä uutinen kertoo?
Mitkä syyt ovat
Millaista blogia tai vlogia
johtaneet uutisoituun
hän pitää?
tilanteeseen?
Mikä on uutisen
Millaisia vaikutuksia
keskeisin sisältö?
talouteen asialla on?

Klikkiuutinen
Mikä on uutisen aihe?
Mistä tunnistaa,
että kyseessä on
klikkiuutinen?
Mikä on uutisen
keskeisin sisältö?

Positiivinen
paikallisuutinen
Mitä on tapahtunut?
Mitä paikallisuutisen
piirteitä jutussa on?
Mitä myönteisiä
seurauksia tapahtumalla
on?

Tulevan vuodenajan
Julkkispariskunnan ero
muotivinkit
Ketkä ovat eronneet?
Mitä muotivinkkejä
Mistä tieto erosta on
jutussa annetaan?
peräisin?
Miten muotivaatteita ja
Miten eron osapuolet
tyyliä kuvaillaan jutussa?
ovat kommentoineet
Mitä mainonnan
tilannetta?
piirteitä jutussa on?

Poliittinen uutinen
Luontouutinen
Mitä on tapahtunut?
Mitä on tapahtunut?
Mitä poliittisia puolueita
Missä on tapahtunut?
tai toimijoita uutinen
Miksi tapahtuma
koskee?
on ylittänyt
Millaisia seurauksia
uutiskynnyksen?
asialla arvellaan olevan?

Urheilu-uutinen
Mistä urheilulajista on
kysymys?
Mitä on tapahtunut?
Millaisia seurauksia tapahtumalla on?

Uutinen
kuninkaallisista
Minkä maan
kuninkaallisia uutinen
käsittelee?
Mikä on uutisen
pääsisältö?
Millaisen kuvan uutinen
antaa kuninkaallisista?

Kirja- tai elokuvaarvostelu
Mistä kirja tai elokuva
saa kiitosta?
Mistä kirjaa tai elokuvaa
arvostellaan?
Miten arvosteltua
teosta verrataan muihin
kirjoihin tai elokuviin?

Rikosuutinen
Mikä rikos on
tapahtunut?
Mitä rikoksesta
tiedetään? Mistä
lähteistä tiedot ovat
peräisin?
Mitä rikoksen tutkinnan
etenemisestä kerrotaan?

Maailmanpolitiikan
Juttu tv-sarjan
uutinen
näyttelijästä tai
osallistujasta
Mitä on tapahtunut?
Mistä tv-ohjelmasta
Mihin uutisen kuvaamat
henkilö tunnetaan?
tapahtumat sijoittuvat?
Mikä on uutisen
Mitä seurauksia
pääsisältö?
uutisen kuvaamilla
tapahtumilla on
Miksi juttu on
maailmanpolitiikkaan?
kirjoitettu?

Tiedeuutinen
Mikä tutkimustulos on
uutisen aiheena?
Missä ja millaisella
tutkimusasetelmalla
tutkimus on tehty?
Mitä vaikutuksia
tutkimuksella on
yhteiskuntaan?
Ruokajuttu
Mitä ajankohtaista tai
kiinnostavaa jutussa on?
Mikä on jutun
kohderyhmä?
Miten juttu on
kuvitettu?

