
„WHO WILL SAVE THE PLANET” to Zero Waste w praktyce i nauka przez grywalizację. 
Będziecie wciągnięci w świat, w którym sami wymyślacie proekologiczne rozwiązania, 
dzielicie się doświadczeniami i dowiadujecie ciekawostek na temat ochrony środowiska 
i naszej planety. W tej edycji gry dowiecie się wielu ciekawych i użytecznych informacji 
o elektrośmieciach. Jednak najpierw sami, w duchu Zero Waste, musicie stworzyć 
plansze i swoje pionki.

Zaczynamy od wydrukowania planszy gry. Jest ona czarno biała, pokolorujcie tło 
i poszczególne pola. Każdy gracz będzie potrzebował też pionka. Dobrze sprawdzają się 
kapsle, ale też każdy inny przedmiot, który uznacie za odpowiedni :) 
Poszukajcie też kostki do gry. 
Teraz możemy zaczynać!

Wszyscy gracze stają na polu START. 

Pierwszy rusza się gracz, który wyrzuci kostką najniższą cyfrę. Gramy w duchu 
                            - im mniej, tym lepiej :) „Wygrywa” osoba, która pierwsza dotrze do mety. 
Po drodze czekają na Was zagadki i zadania, które pomogą szybciej ukończyć grę 
i uratować naszą planetę.

SUGEROWANA LICZBA UCZESTNIKÓW:    od 2 do 5 
SUGEROWANY WIEK UCZESTNIKÓW:     6+ 

POTRZEBNE AKCESORIA:
 - wydrukowana plansza (sugerowany format A3),
 - pytania quiz'owe, ciekawostki i zadania 
   wycięte z KARTY NUMER 3 i rozłożone odpowiednio na
   trzech oznaczonych polach na planszy,
 - wydrukowana KARTA NUMER 2 ,,ALE PO CO?" i „I WILL SAVE THE PLANET”

a także przedmioty do przygotowania pionków i kostka do gry.

KAPSEL
KOSTKA DO GRY

INNY PRZEDMIOT, KTÓRY
MOŻE BYĆ PIONKIEM

KARTA 1
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Jeśli dobrze odpowiesz na pytanie, przesuwasz się o jedno pole do przodu. 
Wylosuj jedno z pytań. Po wykorzystaniu, odłóż je na bok.

Masz na koncie proekologiczny uczynek. Zastanów się, co dobrego ostatnio 
zrobiłeś/aś dla naszej planety i podziel się tym z grupą. Porozmawiajcie na 
temat tego zachowania. Jeśli wspólnie zgodzicie się, że Twoje zachowanie 
miało pozytywny wpływ na środowisko, możesz przesunąć się do przodu 
o liczbę pól wskazanych nad polem, na którym stoisz.

UWAGA! Masz szansę na superłącze! 
Wyrzuć znaleziony śmieć do właściwego pojemnika (znajdziesz je na dole 
planszy) i przejdź na pole, do którego poprowadzi Cię kabel. 

To pole nie powoduje żadnego przesunięcia na planszy, ale masz szansę 
dowiedzieć się czegoś ciekawego. Wylosuj ciekawostkę, odczytaj, 
a następnie odłóż na bok. 

Masz do wykonania ważne zadanie, od Ciebie zależy los naszej planety. 
Wylosuj jedno z 7 zadań do wykonania. Odczytaj je, podaj swoją odpowiedź, a 
następnie odłóż zadanie na spód kart z zadaniami. Jeśli rozwiążesz zadanie, 
możesz przesunąć się do przodu o liczbę pól wskazanych obok tego, na 
którym stoisz. 

Ale po co to całe Zero Waste i troska o naszą planetę? Zastanów się czy, 
a jeśli tak, dlaczego, troska o środowisko jest ważna. Tu nie ma złych 
odpowiedzi! Każdy pomysł jest super. Podziel się z graczami swoją opinią, 
motywacją i zapiszcie ją na KARCIE NUMER 2 ,,ALE PO CO?". 

Masz szansę przesunąć się o 3 pola do przodu, jeśli tylko zdecydujesz się 
wprowadzić w swoje życie ekozmianę. Zastanów się, w jaki sposób możesz 
pomóc uratować naszą planetę od ekologicznej katastrofy. Pamiętaj, metoda 
małych kroków jest super skuteczna. Podziel się swoim pomysłem 
z pozostałymi graczami i wspólnie podczas rozmowy upewnijcie się, że Twój 
pomysł ma faktycznie pozytywny wpływ na środowisko. 
Uzupełnij KARTĘ NUMER 2 „I WILL SAVE THE PLANET" swoim 
postanowieniem.

ODPOWIEDZI:

KARTA 1



ALE PO CO W OGÓLE ZERO WASTE, SEGREGACJA ELEKTROŚMIECI
I TROSKA O NASZA PLANETĘ?

KARTA 2

żeby mniej śmieci trafiało do środowiska



NASZE POSTANOWIENIA:

Będę pamiętać żeby gasić światło, gdy nie ma mnie w pokoju!

KARTA 2



KARTA 3

1. DO KOSZA W JAKIM KOLORZE 
WYRZUCAMY TWORZYWA SZTUCZNE, 

NP. PLASTIKOWĄ BUTELKĘ PO 
NAPOJU?

a) Niebieskiego, czyli papieru 
b) Żółtego, czyli metali i tworzyw sztucznych
c) Zielonego, czyli szkła 
d) Brązowego, czyli odpadów biodegradowalnych 
e) Czarnego, czyli odpadów zmieszanych

a) Niebieskiego, czyli papieru 
b) Żółtego, czyli metali i tworzyw sztucznych
c) Zielonego, czyli szkła 
d) Brązowego, czyli odpadów biodegradowalnych 
e) Czarnego, czyli odpadów zmieszanych

a) Niebieskiego, czyli papieru 
b) Żółtego, czyli metali i tworzyw sztucznych
c) Zielonego, czyli szkła 
d) Brązowego, czyli odpadów biodegradowalnych 
e) Czarnego, czyli odpadów zmieszanych

a) Niebieskiego, czyli papieru 
b) Żółtego, czyli metali i tworzyw sztucznych
c) Zielonego, czyli szkła 
d) Brązowego, czyli odpadów biodegradowalnych 
e) Czarnego, czyli odpadów zmieszanych

a) Niebieskiego, czyli papieru 
b) Żółtego, czyli metali i tworzyw sztucznych
c) Zielonego, czyli szkła 
d) Brązowego, czyli odpadów biodegradowalnych 
e) Czarnego, czyli odpadów zmieszanych

a) Styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się
     generować jak najmniej odpadów i tym
     samym minimalizować swój negatywny
     wpływ na środowisko 
b) Grupę śmieci oznaczoną cyfrą O, czyli takie
     śmieci, które nie mają negatywnego wpływu
     na środowisko 
c) Styl życia, zgodnie z którym nie można
     wygenerować więcej, niż słoik śmieci rocznie

a) Jazda na rowerze do tyłu 
b) Działanie zmierzające do odzyskania i ponownego
     wykorzystania odpadów, przy jak najmniejszym
     wkładzie energetycznym
c) Metoda ochrony środowiska poprzez rezygnację
     z jazdy samochodem na rzecz roweru

a) Na kartonach po mleku i sokach
b) Na wszystkich zabawkach
c) Na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
    oraz bateriach

a) Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych
    pojemników na odpady
b) Zużyty sprzęt należy przekazać do specjalnego,
    wyznaczonego punktu zbiórki
c) Odpowiedzi a i b są prawdziwe

a) Producent zachęca do zabawy w kółko graniaste
b) Produkt, na którym jest umieszczony można poddać
     recyklingowi
c) Produkt można wykorzystać do zabawy w bączka

2. DO KOSZA W JAKIM KOLORZE 
WYRZUCAMY SZKŁO, 

NP. SŁOIK PO KETCHUPIE?

3. DO KOSZA W JAKIM KOLORZE 
WYRZUCAMY CERAMIKĘ, 

NP. TALERZ?

4. DO KOSZA W JAKIM KOLORZE 
WYRZUCAMY ZABRUDZONY PAPlER, 

NP. PAPIEROWY RĘCZNIK?

5. DO KOSZA W JAKIM KOLORZE 
WYRZUCAMY PAPIER I TEKTURĘ, 

NP. KARTON?

6. CO OZNACZA OKREŚLENIE 
ZERO WASTE?

7. RECYKLING TO: 8. GDZIE ZNAJDZIESZ SYMBOL 
PRZEKREŚLONEGO KONTENERA?

9. OZNAKOWANIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA 
PRODUKTACH ELEKTRYCZNYCH 

I ELEKTRONICZNYCH OZNACZA, ŻE:

10. WSKAZANY SYMBOL OZNACZA, ŻE:



11. ELEKTROŚMIECI TO:

a) Naelektryzowane po uderzeniu pioruna śmieci
b) Inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny 
     i elektroniczny, który kiedyś działał na prąd 
     lub baterie
c) Śmieci, które zostały spalone i zamienione 
    na elektryczność

a) Niepotrzebny, zużyty sprzęt elektroniczny 
     i elektryczny
b) Zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety
     elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne
     urządzenia AGD a także zużyte świetlówki i LEDy
c) Odpowiedzi a i b są prawdziwe

ZEROWASTE to styl życia, w którym staramy się 
generować jak najmniej śmieci i tym samym 
minimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko?

a) Stare zabawki na baterie
b) Popsute gadżety elektroniczne
c) Odpowiedzi a i b są prawdziwe

ZEROWASTE sprowadza się do stosowania w życiu 
zasad 5R? Jedną z nich jest Refuse/Reject (odmawiaj), 
czyli odmawiaj i minimalizuj zużycie produktów, które 
wyrządzają szkodę środowisku, np. jednorazowe torebki 
foliowe i inne przedmioty jednorazowego użytku.

ZEROWASTE sprowadza się do stosowania w życiu 
zasad 5R? Jedną z nich jest Recycle, czyli segreguj 
śmieci, pomóż ponownie wykorzystywać surowce.

ZEROWASTE sprowadza się do stosowania w życiu 
zasad 5R? Jedną z nich jest Reduce (ograniczaj), 
czyli zmniejsz swoją konsumpcję, zastanów się czy 
naprawdę potrzebujesz kolejnej rzeczy. Sprawdź, może 
minimalistyczny styl życia to coś dla Ciebie.

ZEROWASTE sprowadza się do stosowania w życiu 
zasad 5R? Jedną z nich jest Reuse (wykorzystaj 
ponownie), czyli stosuj przedmioty wielorazowego 
użytku, nie wyrzucaj popsutych przedmiotów, staraj się 
je naprawić lub poszukać nowego przeznaczenia.

ZEROWASTE sprowadza się do stosowania w życiu 
zasad 5 R? Jedną z nich jest Rot (kompostuj), czyli 
bioodpady takie jak np. obierki, ogryzki, skorupki jaj 
segreguj do brązowego pojemnika. Pamiętaj aby 
wyrzucać je bez foliówek.

12. PRZYKŁADEM ELEKTROŚMIECI SĄ:

13. W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

MOŻESZ ODDAĆ M.IN.:
a) Specjalnego pojemnika na baterie, który można
    znaleźć np. w szkole, urzędzie gminy, supermarkecie
b) Kontenera na metal i tworzywa sztuczne
c) Kontenera na zmieszane

14. BATERIE MOŻNA
WYRZUCIĆ DO:

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...
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zatłuszczony, mokry papier (np. chusteczki higieniczne, 
czy  papier po wędlinie) nie nadaje się do recyklingu? 
Wyrzuć go do kosza na odpady zmieszane.

foliowa torba rozkłada się nawet 400 lat. 
Na zakupy zabieraj torbę wielorazowego użytku, 
do woreczków wielorazowego użytku pakuj też 
warzywa i produkty sypkie, Inne produkty na wagę jak 
ser czy wędlinę, możesz zapakować również do swojego 
pojemnika, wystarczy poprosić o to sprzedawcę.

do produkcji jednej tony papieru potrzeba około 17 
drzew. 
Dokładnie tyle drzew w ciągu roku produkuje tlen, 
który wystarczy dla ok. 170 osób. 
Dodatkowo na produkcję papieru zużywamy dużo 
wody i energii. Oszczędzaj papier.

wyrzucone jedzenie to strata nie tylko pieniędzy, ale 
również energii i wody? 
Dobrze zaplanuj swoje zakupy. Nie marnuj jedzenia, 
kupuj go tyle, ile jesteś pewny, że zjesz. 
A na talerz nakładaj dokładnie taką porcję, jaką zjesz.

co roku, w 3. weekend września, ma miejsce 
kampania Clean Up the World, czyli Sprzątanie świata? 
Możesz dołączyć do tej kampanii w bardzo prosty 
sposób,. Wstarczy, że pozbierasz śmieci leżące na ulicy, 
w parku, lesie i innych miejscach, w których śmieci być 
nie powinno. Zaproś do pomocy przyjaciół i rodzinę :)

produkujemy tak dużo plastiku, że naukowcy zaczynają 
nazywać nasze czasy erą plastiku.

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

produkcja torby foliowej trwa 1 sekundę, używa się jej 
średnio 25 minut, a sama torba rozkłada się od 100 do 
400 lat?

łatwym sposobem na ograniczenie ilości wytwarzanych 
przez nas odpadów jest chociażby zabieranie własnej, 
wielorazowej torby na zakupy, picie kranówki czy 
używanie śniadaniówki na kanapki zabierane do szkoły 
lub pracy. Sprawdź czy kranówka w Twoim domu 
nadaje się do picia.

upcykling to takie ponowne przetworzenie odpadów, 
dzięki któremu powstaje produkt o wyższej wartości, 
czyli coś fajniejszego? 
Przykładem może być chociażby użycie butelki po 
napoju jako świecznika.

elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego 
śmietnika, porzucać w lesie ani w przydrożnych 
rowach? Grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 
złotych.

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...
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elektrośmieci można oddać bezpłatnie 
w przeznaczonych do tego punktach zbiórki, 
a w przypadku dużego sprzętu skorzystać z usługi 
odbioru z domu.

PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, gdzie możesz oddać m.in. elektrośmieci. 
Na stronie swojej gminy znajdziesz jego adres.

nie powinno się samodzielnie demontować zużytego 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego? Możesz w ten 
sposób uwolnić substancje, które zagrażają środowisku 
i Twojemu zdrowiu. Na przykład znajdujący się w 
lodówkach wybuchowy pentan.

z elektrośmieci można odzyskać cenne surowce, takie 
jak tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, 
metale ziem rzadkich, metale szlachetne, szkło. Dzięki 
recyklingowi elektrośmieci przyczyniasz się 
do ponownego użycia i odzysku cennych surowców.

przetrzymując w domu stare, nieużywane sprzęty 
elektryczne i elektroniczne blokujesz cenne surowce, 
które mogłyby zostać przetworzone i ponownie użyte 
do produkcji nowych przedmiotów.

dzięki recyklingowi elektrośmieci, plastik pochodzący 
ze sprzętu komputerowego może zostać wykorzystany 
ponownie, nawet w produkcji odzieży polarowej 
i obuwia.

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

metale pozyskane dzięki recyklingowi elektrośmieci, 
np. z telefonów komórkowych mogą być
wykorzystywane do produkcji plomb dentystycznych.

niektóre materiały możliwe są do wykorzystania także 
w inwestycjach drogowych, np. gruz powstały w wyniku 
recyklingu pralek może być wykorzystywany jako 
dodatek do podsypki drogowej, a niektóre tworzywa 
sztuczne są wykorzystywane do produkcji ekranów 
akustycznych.

na każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
znajduje się symbol przekreślonego kontenera
oznaczający, że takiego odpadu nie można wyrzucić do 
zwykłego śmietnika, a należy oddać do punktu zbiórki 
elektrośmieci.

w świetlówkach znajduje się szkodliwa dla nas 
i środowiska rtęć, która może powodować różne 
choroby np. układu nerwowego i układu oddechowego. 
Dlatego ważne, aby zawsze po zużyciu była przekazana 
do odpowiedniego punktu zbiórki elektrośmieci.

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...
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oddając elektronikę do odpowiedniego punktu zbiórki 
elektrośmieci powinieneś wyjąć z niej baterię i wrzucić 
do pojemnika na zużyte baterie.

kupując nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny stary 
tego samego rodzaju możesz zostawić u sprzedawcy, 
który dalej ma obowiązek przekazania go do recyklingu.

Podaj 1 sposób na zmniejszenie zużycia wody w Twoim 
domu/szkole/biurze. 

Jeśli to zadanie zostało już wylosowane przez innego 
gracza, wymyśl rozwiązanie inne niż podane przez 
poprzednią osobę.

Podaj 1 sposób na nadanie drugiego życia 
przedmiotowi, który już Ci się znudził. Może to być 
zabawka, ubranie czy każda inna rzecz, której z jakiegoś 
powodu już nie potrzebujesz. 

Jeśli to zadanie zostało już wylosowane przez innego 
gracza, wymyśl rozwiązanie inne niż podane przez 
poprzednią osobę.

Podaj 1 pomysł na prezent, który nie spowoduje 
pojawienia się na świecie kolejnych śmieci.  Pomyśl 
o czymś, co ucieszy obdarowywaną osobę, 
a jednocześnie nigdy nie trafi do kosza ani na wysypisko. 

Jeśli to zadanie zostało już wylosowane przez innego 
gracza, wymyśl rozwiązanie inne niż podane przez 
poprzednią osobę.

Podaj 1 sposób na zmniejszenie zużycia plastiku 
w Twoim domu/szkole/biurze. 

Jeśli to zadanie zostało już wylosowane przez innego 
gracza, wymyśl rozwiązanie inne niż podane przez 
poprzednią osobę.

CZY WIESZ, ŻE... CZY WIESZ, ŻE...

ZADANIE ZADANIE

ZADANIE ZADANIE

Podaj 1 sposób na zmniejszenie zużycia energii 
w Twoim domu/szkole/biurze. 

Jeśli to zadanie zostało już wylosowane przez innego 
gracza, wymyśl rozwiązanie inne niż podane przez 
poprzednią osobę.

Powiedz, co trzeba zrobić z niepotrzebnym sprzętem 
elektronicznym. Podpowiedź znajdziesz na planszy. 

Jeśli to zadanie zostało już wylosowane przez innego 
gracza, wymyśl rozwiązanie inne niż podane przez 
poprzednią osobę.

Znajdź na planszy symbol przekreślonego kontenera 
i podaj przykład przedmiotu, na którym znajduje się takie 
oznaczenie.

ZADANIE ZADANIE

ZADANIE
Znajdź w swoim pokoju 3 przedmioty, na których 
umieszony jest symbol przekreślonego kontenera.

ZADANIE
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ZERO WASTE

SZAFA

CZY POTRZEBUJĘ

TYLU UBRAŃ?

SPRAWDZAM I ROZUMIEM

ETYKIETY

PAPIER

METAL
+

TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO ZMIESZANE

BIO

CO ZROBIĆ
Z NIEPOTRZEBNYM

SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM
I ELEKTRONICZNYM?

NIE TRZYMAJ GO
W DOMU

SEGREGUJ!

ODDAJ
DO NAPRAWY

LUB SPRZEDAJ/ODDAJ
KOMUŚ, KTO GO POTRZEBUJE

MADE FROM RECYCLINGZERO WASTE

SZAFA

CZY POTRZEBUJĘ

TYLU UBRAŃ?

PAPIER

METAL
+

TWORZYWA
SZTUCZNE

SZKŁO ZMIESZANE

BIO

CO ZROBIĆ
Z NIEPOTRZEBNYM

SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM
I ELEKTRONICZNYM?

NIE TRZYMAJ GO
W DOMU

SEGREGUJ!



ZERO WASTE

KUCHNIA

ZERO WASTE

POKÓJ DZIECKA

ZERO WASTE

ŁAZIENKA

CZY POTRZEBUJĘ
TYLU ZABAWEK?

SPRAWDZAM I ROZUMIEM

ETYKIETY

ODDAJ
DO NAPRAWY

LUB SPRZEDAJ/ODDAJ
KOMUŚ, KTO GO POTRZEBUJE

ODDAJ:
- W PSZOK-u
- W PUNKCIE ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI
- W SKLEPIE PRZY ZAKUPIE NOWEGO
LUB ZAMÓW ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROŚMIECI Z DOMU

ELEKTROŚMIECI

ZERO WASTE

KUCHNIA

ZERO WASTE

POKÓJ DZIECKA

ZERO WASTE

ŁAZIENKA

CZY POTRZEBUJĘ
TYLU ZABAWEK?

SPRAWDZAM I ROZUMIEM

ETYKIETY

NIE TRZYMAJ GO
W DOMU

ODDAJ
DO NAPRAWY

LUB SPRZEDAJ/ODDAJ
KOMUŚ, KTO GO POTRZEBUJE

ODDAJ:
- W PSZOK-u
- W PUNKCIE ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI
- W SKLEPIE PRZY ZAKUPIE NOWEGO
LUB ZAMÓW ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROŚMIECI Z DOMU

ELEKTROŚMIECI

MADE FROM RECYCLING


