
EKOLOGICZNE BINGO DLA 
EKOBOHATERÓW

POTRZEBUJESZ:
1. Zestaw pionków, którymi mogą być np. nakrętki lub guziki. 

Najważniejsze aby ilość odpowiadała ilości obrazków na 
planszy tj. 24 szt. dla jednej osoby/pary.

2. Wydrukuj plansze i karty (plansze zostały przygotowane dla 7 
osób/par, wydrukuj tylko tyle ile potrzebujesz).

3. Wytnij karty i rozdaj każdemu z graczy/par planszę (jedną na 
osobę lub jedną na parę).

ZASADY GRY:
1. Osoba wyznaczona jako prowadzący gry pilnuje zestawu kart 

i jest odpowiedzialna za losowanie kart oraz czytanie 
ekologicznych wyzwań znajdujących się na każdej z nich. 

2. Kiedy gracze odnajdą czytane wyzwanie u siebie zakrywają je 
pionkiem. 

3. Wygrywa osoba, której jako pierwszej uda się zakryć 
wszystkie pola na planszy i oznajmi o tym pozostałym 
graczom krzycząc:  Jestem ekobohaterem!



B I N G O
plastikowe oraz 

metalowe 

opakowania 

wrzucam do żółtego 

kontenera

do celu docieram 

rowerem, 

komunikacją miejską 

lub pieczo

napoje kupuję 

w butelkach 

zwrotnych

przed pójściem na 

zakupy robię listę 

zakupów

mam w domu 

kompostownik

Paragony wyrzucam 

do kontenera na 

odpady zmieszane

znajduje nowe 

zastosowanie dla 

starych rzeczy

odpady zmieszane 

wrzucam do 

czarnego kontenera

wymieniam się 

ubraniami 

zawsze mam ze sobą 

własną butelkę na 

wodę

oszczędzam wodę –

ręce i naczynia myję 

metodą NNS 

(Namocz, Namydl, 

Spłucz) 

zamrażam nadmiar 

jedzenia

skorupki po jajkach 

wrzucam do 

kontenera na 

bioodpady

unikam używania 

jednorazowych 

pojemników, 

woreczków czy 

sztućców 

stłuczoną szklankę 

wyrzucam do 

kontenera na 

odpady zmieszane

zepsute rzeczy 

reperuję zamiast 

wyrzucać 

odmawiam przyjęcia 

zbędnych rzeczy np. 

ulotek, próbek

zwracam uwagę na 

opakowania 

produktów

gazety i czasopisma 

w miękkich 

okładkach wrzucam 

do kontenera na 

papier

nie potrzebuję 

słomki żeby wypić 

ulubiony sok

zawsze mam ze sobą 

własny kubek na 

kawę

wyrzucam tylko 

rzeczy, które nie 

nadają się już do 

użytku

odpady 

niebezpieczne

(m.in. zużyte baterie 

i akumulatory, 

przeterminowane 

lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady 

po żrących 

chemikaliach, a także 

zużyty sprzęt RTV i 

AGD) odnoszę do 

PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych)

szkło wrzucam do 

zielonego kontenera



B I N G O

bilety kupuję przez 

internet, nie drukuję 

jednorazowych 

do celu docieram 

rowerem, 

komunikacją miejską 

lub pieczo

napoje kupuję 

w butelkach 

zwrotnych

skorupki po jajkach 

wrzucam do 

kontenera na 

bioodpady

na zakupy zabieram 

ze sobą wielorazowe 

woreczki i siatki na 

zakupy  

Paragony wyrzucam 

do kontenera na 

odpady zmieszane

gazety i czasopisma 

w miękkich 

okładkach wrzucam 

do kontenera na 

papier

odpady zmieszane 

wrzucam do 

czarnego kontenera

wymieniam się 

ubraniami 

oszczędzam wodę –

ręce i naczynia myję 

metodą NNS 

(Namocz, Namydl, 

Spłucz) 

szkło wrzucam do 

zielonego kontenera

gaszę niepotrzebne 

źródła światła w 

domu

znajduje nowe 

zastosowanie dla 

starych rzeczy

unikam używania 

jednorazowych 

pojemników, 

woreczków czy 

sztućców 

stłuczoną szklankę 

wyrzucam do 

kontenera na 

odpady zmieszane

zawsze mam ze sobą 

własną butelkę na 

wodę

papier wyrzucam do 

niebieskiego 

kontenera

zwracam uwagę na 

opakowania 

produktów

plastikowe oraz 

metalowe 

opakowania 

wrzucam do żółtego 

kontenera

robię przetwory

zepsute rzeczy 

reperuję zamiast 

wyrzucać 

przerabiam ubrania 

odpady 

niebezpieczne

(m.in. zużyte baterie 

i akumulatory, 

przeterminowane 

lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady 

po żrących 

chemikaliach, a także 

zużyty sprzęt RTV i 

AGD) odnoszę do 

PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych)

przed pójściem na 

zakupy robię listę 

zakupów
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zawsze mam ze sobą 

własny kubek na 

kawę

odpady zmieszane 

wrzucam do 

czarnego kontenera

napoje kupuję 

w butelkach 

zwrotnych

papier wyrzucam do 

niebieskiego 

kontenera

przed pójściem na 

zakupy robię listę 

zakupów

skorupki po jajkach 

wrzucam do 

kontenera na 

bioodpady

zwracam uwagę na 

opakowania 

produktów

do celu docieram 

rowerem, 

komunikacją miejską 

lub pieczo

jeżeli muszę dotrzeć 

do celu 

samochodem – to 

nigdy w samotności. 

Zabieram osoby 

jadące w tym 

samym kierunku

szkło wrzucam do 

zielonego kontenera
zamrażam nadmiar 

jedzenia

znajduje nowe 

zastosowanie dla 

starych rzeczy

dbam o otaczające 

mnie przedmioty, 

żeby służyły mi jak 

najdłużej

wymieniam się 

ubraniami 

zawsze mam ze sobą 

własną butelkę na 

wodę

wyrzucam tylko 

rzeczy, które nie 

nadają się już do 

użytku

robię przetwory

na zakupy zabieram 

ze sobą wielorazowe 

woreczki i siatki na 

zakupy  

stłuczoną szklankę 

wyrzucam do 

kontenera na odpady 

zmieszane

plastikowe oraz 

metalowe 

opakowania 

wrzucam do żółtego 

kontenera

odpady 

niebezpieczne

(m.in. zużyte baterie 

i akumulatory, 

przeterminowane 

lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady 

po żrących 

chemikaliach, a także 

zużyty sprzęt RTV i 

AGD) odnoszę do 

PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych)

Paragony wyrzucam 

do kontenera na 

odpady zmieszane

gazety i czasopisma 

w miękkich 

okładkach wrzucam 

do kontenera na 

papier

zepsute rzeczy 

reperuję zamiast 

wyrzucać 



B I N G O
oszczędzam wodę –

ręce i naczynia myję 

metodą NNS 

(Namocz, Namydl, 

Spłucz) 

znajduje nowe 

zastosowanie dla 

starych rzeczy

na zakupy zabieram 

ze sobą wielorazowe 

woreczki i siatki na 

zakupy  

skorupki po jajkach 

wrzucam do 

kontenera na 

bioodpady

przed pójściem na 

zakupy robię listę 

zakupów

ceramikę wyrzucam 

do pojemnika na 

odpady zmieszane

Paragony wyrzucam 

do kontenera na 

odpady zmieszane

plastikowe oraz 

metalowe 

opakowania 

wrzucam do żółtego 

kontenera

zawsze mam ze 

sobą własną butelkę 

na wodę

szkło wrzucam do 

zielonego kontenera
zamrażam nadmiar 

jedzenia

stłuczoną szklankę 

wyrzucam do 

kontenera na odpady 

zmieszane

unikam używania 

jednorazowych 

pojemników, 

woreczków czy 

sztućców 

wymieniam się 

ubraniami 

do celu docieram 

rowerem, 

komunikacją miejską 

lub pieczo

wyrzucam tylko 

rzeczy, które nie 

nadają się już do 

użytku

wymieniam się z 

innymi nadmiarem 

rzeczy, które 

posiadam np. 

jedzeniem, 

ubraniami, książkami

zawsze mam ze 

sobą własny kubek 

na kawę

zwracam uwagę na 

opakowania 

produktów

papier wyrzucam do 

niebieskiego 

kontenera

odpady 

niebezpieczne

(m.in. zużyte baterie 

i akumulatory, 

przeterminowane 

lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady 

po żrących 

chemikaliach, a także 

zużyty sprzęt RTV i 

AGD) odnoszę do 

PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych)

odpady zmieszane 

wrzucam do 

czarnego kontenera

piję wodę z kranu

zepsute rzeczy 

reperuję zamiast 

wyrzucać 



B I N G O
oszczędzam wodę –

ręce i naczynia myję 

metodą NNS 

(Namocz, Namydl, 

Spłucz) 

robię przetwory

na zakupy zabieram 

ze sobą wielorazowe 

woreczki i siatki na 

zakupy  

Paragony wyrzucam 

do kontenera na 

odpady zmieszane

do celu docieram 

rowerem, 

komunikacją miejską 

lub pieczo

gazety i czasopisma

w miękkich 

okładkach wrzucam 

do kontenera na 

papier

unikam używania 

jednorazowych 

pojemników, 

woreczków czy 

sztućców 

plastikowe oraz 

metalowe 

opakowania 

wrzucam do żółtego 

kontenera

zawsze mam ze 

sobą własną butelkę 

na wodę

szkło wrzucam do 

zielonego kontenera

nie wyrzucam do 

bioodpadów oleju 

jadalnego, kości, 

ziemi czy kamieni, 

stłuczoną szklankę 

wyrzucam do 

kontenera na 

odpady zmieszane

przed pójściem na 

zakupy robię listę 

zakupów

wymieniam się 

ubraniami 

zwracam uwagę na 

opakowania 

produktów

staram się kupować 

produkty bez 

opakowań

zwrotne butelki 

oddaje do sklepu

zawsze mam za 

sobą własny kubek 

na kawę

odpady 

niebezpieczne

(m.in. zużyte baterie i 

akumulatory, 

przeterminowane 

lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady 

po żrących 

chemikaliach, a także 

zużyty sprzęt RTV i 

AGD) odnoszę do 

PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych)

papier wyrzucam do 

niebieskiego 

kontenera

znajduje nowe 

zastosowanie dla 

starych rzeczy

odpady zmieszane 

wrzucam do 

czarnego kontenera

napoje kupuję 

w butelkach 

zwrotnych

zepsute rzeczy 

reperuję zamiast 

wyrzucać 
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ceramikę wyrzucam 

do pojemnika na 

odpady zmieszane

papier wyrzucam do 

niebieskiego 

kontenera

napoje kupuję 

w butelkach 

zwrotnych

skorupki po jajkach 

wrzucam do 

kontenera na 

bioodpady

przed pójściem na 

zakupy robię listę 

zakupów

Paragony wyrzucam 

do kontenera na 

odpady zmieszane

gazety i czasopisma 

w miękkich 

okładkach wrzucam 

do kontenera na 

papier

bilety kupuję przez 

internet, nie drukuję 

jednorazowych 

oszczędzam wodę –

ręce i naczynia myję 

metodą NNS 

(Namocz, Namydl, 

Spłucz) 

szkło wrzucam do 

zielonego kontenera
zamrażam nadmiar 

jedzenia

znajduje nowe 

zastosowanie dla 

starych rzeczy

unikam używania 

jednorazowych 

pojemników, 

woreczków czy 

sztućców 

do celu docieram 

rowerem, 

komunikacją miejską 

lub pieczo

zawsze mam ze sobą 

własną butelkę na 

wodę

zwracam uwagę na 

opakowania 

produktów

robię przetwory

na zakupy zabieram 

ze sobą wielorazowe 

woreczki i siatki na 

zakupy  

jeżeli muszę dotrzeć 

do celu samochodem 

– to nigdy w 

samotności. 

Zabieram osoby 

jadące w tym samym 

kierunku

zepsute rzeczy 

reperuję zamiast 

wyrzucać 

wyrzucam tylko 

rzeczy, które nie 

nadają się już do 

użytku

odpady 

niebezpieczne

(m.in. zużyte baterie 

i akumulatory, 

przeterminowane 

lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady 

po żrących 

chemikaliach, a także 

zużyty sprzęt RTV i 

AGD) odnoszę do 

PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych)

plastikowe oraz 

metalowe 

opakowania 

wrzucam do żółtego 

kontenera

wymieniam się 

ubraniami 



B I N G O
oszczędzam wodę –

ręce i naczynia myję 

metodą NNS 

(Namocz, Namydl, 

Spłucz) 

papier wyrzucam do 

niebieskiego 

kontenera

napoje kupuję 

w butelkach 

zwrotnych

stłuczoną szklankę 

wyrzucam do 

kontenera na 

odpady zmieszane

wyrzucam tylko 

rzeczy, które nie 

nadają się już do 

użytku

dbam o otaczające 

mnie przedmioty, 

żeby służyły mi jak 

najdłużej

gazety i czasopisma 

w miękkich 

okładkach wrzucam 

do kontenera na 

papier

odpady zmieszane 

wrzucam do 

czarnego kontenera

Paragony wyrzucam 

do kontenera na 

odpady zmieszane

szkło wrzucam do 

zielonego kontenera
zamrażam nadmiar 

jedzenia

znajduje nowe 

zastosowanie dla 

starych rzeczy

unikam używania 

jednorazowych 

pojemników, 

woreczków czy 

sztućców 

skorupki po jajkach 

wrzucam do 

kontenera na 

bioodpady

zawsze mam ze sobą 

własną butelkę na 

wodę

zwracam uwagę na 

opakowania 

produktów

gaszę niepotrzebne 

źródła światła w 

domu

na zakupy zabieram 

ze sobą wielorazowe 

woreczki i siatki na 

zakupy  

przed pójściem na 

zakupy robię listę 

zakupów

zepsute rzeczy 

reperuję zamiast 

wyrzucać 

jeżeli muszę dotrzeć 

do celu 

samochodem – to 

nigdy w samotności. 

Zabieram osoby 

jadące w tym samym 

kierunku

odpady 

niebezpieczne

(m.in. zużyte baterie 

i akumulatory, 

przeterminowane 

lekarstwa, zużyte 

świetlówki, odpady 

po żrących 

chemikaliach, a także 

zużyty sprzęt RTV i 

AGD) odnoszę do 

PSZOK (Punkt 

Selektywnej Zbiórki 

Odpadów 

Komunalnych)

plastikowe oraz 

metalowe 

opakowania 

wrzucam do żółtego 

kontenera

do celu docieram 

rowerem, 

komunikacją 

miejską lub pieczo



odmawiam przyjęcia 

zbędnych rzeczy np. ulotek, 

próbek

Nie potrzebuję słomki żeby 

wypić ulubiony sok
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nie drukuję jednorazowych 

gaszę niepotrzebne źródła 

światła w domu
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jeżeli muszę dotrzeć do celu 

samochodem – to nigdy w 

samotności. Zabieram osoby 

jadące w tym samym 

kierunku

dbam o otaczające mnie 

przedmioty, żeby służyły mi 

jak najdłużej
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ceramikę wyrzucam do 

pojemnika na odpady 

zmieszane

wymieniam się z innymi 

nadmiarem rzeczy, które 

posiadam np. jedzeniem, 

ubraniami, książkami
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nie wyrzucam do 

bioodpadów oleju jadalnego, 

kości, ziemi czy kamieni, 

staram się kupować 

produkty bez opakowań
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KARTY



oszczędzam wodę – ręce i 

naczynia myję metodą NNS 

(Namocz, Namydl, Spłucz) 

papier wyrzucam do 

niebieskiego kontenera

ro
b

ię
 p

rze
tw

o
ry

napoje kupuję 

w butelkach zwrotnych

stłuczoną szklankę

wyrzucam do kontenera na 

odpady zmieszane
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do celu docieram rowerem, 

komunikacją miejską lub 

pieczo

wyrzucam tylko rzeczy, które 

nie nadają się już do użytku
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gazety i czasopisma w 

miękkich okładkach 

wrzucam do kontenera 

na papier

paragony wyrzucam do 

kontenera na odpady 

zmieszane
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na zakupy zabieram ze sobą 

wielorazowe woreczki i siatki 

na zakupy  

odpady zmieszane wrzucam 

do czarnego kontenera
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znajduje nowe zastosowanie 

dla starych rzeczy

unikam używania 

jednorazowych pojemników, 

woreczków czy sztućców 

przed pójściem na zakupy 

robię listę zakupów

plastikowe oraz metalowe 

opakowania wrzucam do 

żółtego kontenera

skorupki po jajkach wrzucam 

do kontenera na bioodpady

zwracam uwagę na 

opakowania produktów

zepsute rzeczy reperuję 

zamiast wyrzucać 

zawsze mam ze sobą własną 

butelkę na wodę

odpady niebezpieczne

(m.in. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane 

lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących 

chemikaliach, a także zużyty sprzęt RTV i AGD) odnoszę 

do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych)

KARTY


