Karty do gry
Bezpłatna pomoc edukacyjna
Z nami nauczysz się świetnie
segregować odpady opakowaniowe!
Razem uratujemy Ziemię
przed lawiną śmieci!
Z kart dowiesz się wielu ciekawych informacji na
temat tego, co może powstać z odpadów opakowaniowych. Czy wiedziałeś, że z plastikowych butelek
po wodzie można wyprodukować polar, plecak
albo namiot? Albo że z 450 plastikowych pudełek
po proszku do prania może powstać trzyosobowa
ławka? Przeglądaj karty i czytaj informacje! A potem graj i baw się dobrze!

Gra POJEDYNEK

Starannie tasujecie karty i rozdajecie po 6. Każdy
gracz sprawdza swoje karty. Następnie na sygnał:
„Trzy, cztery!” każdy wyrzuca jedną kartę, którą chce
się wymienić – i pobiera kartę wyrzuconą przez
innego gracza. Każdy gracz ma znowu 6 kart. Następnie każdy liczy, ile punktów uzyskał: karta bio
– 5 punktów, karta szkło – 4 punkty, karta metal
– 3 punkty, karta plastik – 2 punkty, karta papier
– 1 punkt.
Jeśli np. masz dwie karty bio, trzy karty szkło
i jedną kartę papier, to masz 23 punkty. Jedna
osoba może zapisywać wyniki. Wygrywa ten gracz,
który po 3 kolejkach (rozdaniach) ma największą
liczbę punktów.

Gra MEMO

W grę POJEDYNEK może grać kilka osób.

Odwracamy wszystkie karty, żeby nie było widać ich
treści i układamy je obok siebie na stole lub podłodze. Grę zaczyna najmłodszy gracz. Kolejni gracze
po kolei podnoszą po dwie karty i zapamiętują,
jakie to karty. Jeśli wybiorą dwie karty z takiej samej
kategorii (szkło, bio, papier, metal, plastik) mają
parę i zabierają ją. Jeśli nie ma pary
– karty wracają do gry (odłożone
w to samo miejsce). Gramy do tej
chwili, aż wszystkie karty znikną ze
stołu lub z podłogi. Wygrywa ten
gracz, który ma więcej par.
W grę MEMO może grać kilka osób.

Gra TO WIEM!
Gra dla dwóch osób.

Prosisz twojego przeciwnika, by wyciągnął
jedną kartę, ale niech nie patrzy na jej
treść. Ty czytasz tytuł karty, np. Butelka po
oranżadzie, a twój przeciwnik ma powiedzieć, gdzie wyrzucamy takie opakowanie.
Jeśli wie – punkt dla niego. Jeśli nie – nie ma
punktu. I tak na zmianę.
Wygrywa ten gracz, który po piątym razie
ma więcej punktów. Jeśli macie remis – zróbcie
dogrywkę!
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