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ćwiczenie

stopień trudności

rodzaj ćwiczenia

funkcja ćwiczenia

min.liczba osób

czego potrzebujesz

instrukcja

trening umysłu – gry; integracyjne

wzmocnienie uwagi; poprawa koordynacji  
wzrokowo-ruchowej

2

średnie

BINGO

Przygotuj planszę z cyframi (np. w poniższym przykładzie w grze wykorzystujemy 
liczby 1-70, a plansza ma 24 pozycje),  żetony (np. wycięte z papieru) do przykrywa-
nia cyfr na planszy oraz kartki z wszystkimi cyframi (dla prowadzącego).

Przykładowa plansza (24 pola, w grze bierze udział 70 numerów)

5 18 63 42 37 51

24 48 39 15 59 2

17 70 27 3 37 61

47 51 18 32 21 13

5 18 63 42 37 51

24 48 39 15 59 2

17 70 27 3 37 61

47 51 18 32 21 13

5 18 63 42 37 51

24 48 39 15 59 2

17 70 27 3 37 61

47 51 18 32 21 13

5 39 21
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warianty

ważne/uwagi

Można modyfikować pulę cyfr (w przykładzie jest to 1-70 i 24 pola na planszy, w wer-
sji łatwiejszej np. 1-30 i 16 pól na planszy, w wersji trudniejszej 1-100 i 48 pól na 
planszy)

Bingo może zawierać także inne elementy: być złożone z liter alfabetu (wówczas 
przykrywamy „A”, „K”, „T”) bądź symboli („słońce”, „dom”, „kot”).

Zwieńczeniem gry może być też moment, w którym któryś z graczy zakryje jeden 
rząd (pionowo, poziomo lub po skosie). 

Stopień trudności ćwiczenia związany jest również z tempem czytania cyfr przez 
osobę prowadzącą. 

Każdy z graczy posiada jedną planszę oraz zestaw żetonów. Osoba prowadząca czy-
ta oraz prezentuje kartę z kolejno wylosowanym numerem, a zadaniem gracza jest 
zakrycie żetonem wyczytanego numeru, jeśli znajduje się on na jego planszy. Można 
wprowadzić urozmaicenie tak, by numery pojawiały się na planszy podwójnie lub 
potrójnie – wówczas grający musi zakryć wszystkie pola z daną liczbą. Wygrywa ten 
z graczy, który pierwszy przykryje całą planszę żetonami i ogłosi to pozostałym mó-
wiąc: „Bingo!”


