
 1. Mikä seuraavista on vapun herkku – 
spagettimainen leivonnainen, joka 
kypsennetään uppopaistamalla?
a. Struudeli
b.  Tippaleipä
c.  Skonssi

 2. Vappu on saanut nimensä 
700-luvulla eläneeltä abbedissalta, 
joka julistettiin pyhimykseksi 
toukokuun 1. päivänä. Mikä tämän 
abbedissan nimi oli?
a.  Victoria
b.  Veronica
c.  Valburg

 3. Minkä patsaan pääkaupunkiseudun 
ylioppilaskunnat lakittavat 
vappuisin Helsingissä?
a.  Havis Amandan
b.  Kurkipatsaan
c.  Minna Canthin patsaan

 4. Vapun perinnejuoma on
a.  Glögi
b.  Sima
c.  Smoothie

 5. Miksi kutsutaan usein vappuisin 
aamupäivällä syötävää runsasta 
aamiaisen ja lounaan yhdistelmää 
tai välimuotoa, jossa ruoat 
tarjoillaan noutopöydästä?
a.  Piknik
b.  Catering
c.  Brunssi

 6. Mikä on mineraali, jota esiintyy 
toisinaan joissakin kivissä? Se 
on myös spiraaliksi purkautuva 
paperinauha?
a.  Spagetti
b.  Serpentiini
c.  Fusilli

 7. Mitä vappuna juhlitaan?
a.  Työväkeä
b.  Talven päättymistä
c.  Isovanhempia

 8. Minkä värinen lakki vilahtaa usean 
henkilön päässä vappuisin?
a. Sinivalkoinen
b.  Punakeltainen
c.  Mustavalkoinen

 9. Minkä vappuleivonnaisen 
paistamiseen tarvitaan esim. 
kukkakuvioista rautaa, jonka avulla 
leivonnainen upotetaan kuumaan 
rasvaan paistumaan?
a.  Tippaleipä
b.  Donitsi
c.  Rosetti

 10. Vappuna lähdetään usein 
eväsretkelle. Eväiden syömistä 
ulkona kutsutaan
a.  piknikiksi
b.  brunssiksi
c.  buffetiksi

 11. Mikä on pieni muovinen rintaneula, 
jota myydään keväisin vapun alla?
a.  Vappukukka
b.  Vappuperhonen
c.  Vappukranssi

 12. Mitä seuraavista tarjoillaan 
tyypillisesti vappuna?
a.  Piparit ja glögi
b.  Nakit ja perunasalaatti
c.  Lammaspaisti ja pasha

 13. Työväenliikkeiden vappuperinteisiin 
kuuluvat esimerkiksi
a.  Marssit ja puheet
b.  Soihtukulkueet ja seppeleiden 

laskeminen haudoille
c.  Veneretket ja mielenosoitukset

 14. Useat vappuleivonnaiset 
paistetaan upporasvassa. Miksi 
uppopaistaminen vaatii erityistä 
huolellisuutta?
a.  Kuuma rasva juoksettuu helposti
b.  Kuuma ja savuava rasva voi 

syttyä herkästi palamaan
c.  Kuuma rasva palaa helposti 

paistoastian pohjaan

 15. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä 
paikkaansa? Munkki on
a.  upporasvassa paistettu 

leivonnainen
b.  Alpeilla elävän murmelin 

poikanen
c.  mies, joka elää tiukkaa 

uskonnollista ja askeettista 
elämää luostarissa 

 16. Miten donitsi eroaa munkista? 
Donitsi on
a.  usein täytetty hillolla ja kieritelty 

sokerissa
b.  pallomainen ja kuorrutettu 

tomusokerilla
c.  hieman pienempi munkkirinkilä, 

joka on usein kuorrutettu 
ja koristeltu esimerkiksi 
strösseleillä

oikeat vastaukset: 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a, 8c, 9c, 10a, 11a, 12b, 13a, 14b, 15b, 16c

Vappubingo

Bingoa voi pelata esimerkiksi seuraavasti:
Oppilas sijoittaa 4×4-ruudukkoon sekaisin luvut 1–16. Opettaja kysyy bingovisan kysymyksiä 
satunnaisessa järjestyksessä. Jos oppilas tietää kysymyksen vastauksen, hän saa merkitä 
tehtävänumeron peliruudukkoonsa rastilla. Ensimmäisenä neljä rastia pysty- tai vaakasuoraan tai 
vinottain saanut oppilas huutaa ”bingo” ja hän voittaa pelin.

Peliä voi pelata myös tietovisana.


