
Proponujemy kolejny sposób na nudę - bingo - karty pracy, 

które opracowaliśmy w bezpłatnej aplikacji Bingo Baker,  

dostępnej na stronie https://bingobaker.com/.  

Mamy możliwość stworzyć w niej karty numeryczne, słowne lub 

obrazkowe. W tej aplikacji można bezpłatnie wygenerować 8 

różnych kart.  

 

My przygotowaliśmy karty obrazkowe, związane z jedzeniem, 

gdyż jak wiecie w tym roku hasłem Tygodnia Bibliotek jest 

„Zasmakuj w bibliotece”.  

 

Zasady gry są proste. Każdy gracz otrzymuje planszę. Osoba 

prowadząca grę losowo odczytuje hasła, a zadaniem graczy jest 

odnalezienie na planszy wskazanych obrazków i ich zakreślenie. 

Osoba, która pierwsza skreśli hasła w linii pionowej, poziomej 

lub po skosie, krzyczy BINGO!  

Grę możemy dowolnie modyfikować, my przygotowaliśmy  

9 tytułów książek dla dzieci. Zakreślanie haseł polega na  

skojarzeniu danej książeczki z podanymi obrazkami. Aby gra  

toczyła się dynamicznie warto najpierw doprowadzić do  

momentu, w którym ktoś z uczestników będzie mógł krzyknąć 

BINGO.   

Po zakończonej grze możemy zaproponować wspólne stworzenie 

naszej prywatnej, papierowej wersji gry, z dowolnymi  

elementami. Może uda się np. znaleźć jeszcze inne tytuły  

i smakołyki w nich wspomniane, które znajdą się na naszych 

obrazkach. 

W serwisie YouTube znajdziemy np. piosenkę „Kaczka Dziwaczka”  

zachęcamy do wspólnego odśpiewania: 

https://www.youtube.com/watch?v=EOI3V021XVA 
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Możemy także wspólnie odsłuchać innych utworów, np.: 

Tuwim, Julian : Warzywa - https://www.youtube.com/watch?

v=NajbQRdD0Gg 

Brzechwa, Jan : Na straganie - https://www.youtube.com/

watch?v=2t-cslxPlV8 

Tuwim, Julian : Lokomotywa - https://www.youtube.com/

watch?v=sp-hXpPD4BU 

 

A oto tytuły, które skojarzyliśmy z obrazkami, wystarczy  

wyciąć i losować: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja pozwala także na rozegranie gry online. Wystarczy 

skopiować link z utworzonych plansz i przesłać uczniom. Każdy  

z nich po otwarciu linku u siebie, otrzyma unikalną kartę do gry. 

 

Dobrej zabawy! 

Milne, A.A—Kubuś Puchatek—> MIÓD 

Perrault, Charles – Czerwony Kapturek —> CIASTO 

Brzechwa, Jan – Kaczka – Dziwaczka —> BURACZKI 

Tuwim, Julian – Lokomotywa —> KIIEŁBASY 

Tuwim, Julian – Warzywa —> KARTOFLE 

Brzechwa, Jan – Na straganie —> GROCH 

Grimm W.K, J. – Królewna Śnieżka —> JABŁKO  

Cichoń Waldemar – Cukierku Ty łobuzie —> CUKIEREK 

Onichimowska Anna – Dzień czekolady —>  CZEKOLADA  
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