
BINGO 
 
 

 

Jak grać? 
 

1. Rozdajemy uczestnikom gry plansze oraz zestaw nakrętek – musi ich być tyle, ile 
obrazków na planszy. 

2. Gra może mieć różne stopnie trudności.  
3. Propozycja nr 1 (dla początkujących): nauka rozróżniania kolorów pojemników na odpady.  

Osoba prowadząca przygotowuje sobie talię czterech kolorów koszy, tasuje je, odwraca 

stosik do góry nogami i po jednej pokazuje grupie. Uczestnicy gry mówią, jaki to kosz 

(kolor lub do czego służy) i zakrywają nakrętką. Wygrywa osoba, która jako pierwsza 

ułoży trzy zakrętki pionowo, poziomo lub ukośnie, lub wygrywa osoba, która jako 

pierwsza zakryje wszystkie kosze i krzyknie BINGO! (W zależności jaka zasadę 

wprowadzicie). 

4. Propozycja nr 2: nauka właściwej segregacji odpadów.  
Prowadzący losuje kartę z pytaniami i wypowiada na głos pytanie, które się na niej 
znajduje. Uczestnik gry, który dokonuje wyboru i odnajdzie u siebie odpowiedni kosz-
obrazek, zakrywa go nakrętką. Gdy wszystkie obrazki na planszy zostaną zakryte lub trzy 

obok siebie (patrz wyżej), krzyczy „Bingo!”, tym samym kończąc grę. 
 

Możecie również sami stworzyć swoją instrukcję! Bawcie się dobrze! 
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