
SKANSENOWE BINGO

Gra przeznaczona jest dla minimum 3 graczy. Wydrukuj jeden raz pierwszą stronę z instrukcją oraz tyle 
egzemplarzy drugiej strony, aby każdy gracz otrzymał jedną tabelkę z nazwami przedmiotów i budynków. 

Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze mogą obejrzeć poniższą tabelkę z definicjami, aby utrwalić swoją 
wiedzę. Po zapoznaniu się z definicjami przez wszystkich graczy, rozetnij tabelkę na pojedyncze karteczki 
z definicją przedmiotów i budynków. Poskładaj wszystkie karteczki na pół i wrzuć do pudełka lub koszyka.

Przebieg rozgrywki:
Gracze wybierają prowadzącego rozgrywkę. Zaznaczają ołówkiem w swoich tabelkach z nazwami pięć 
wybranych przedmiotów lub budynków. Prowadzący losuje po kolei karteczki z pudełka lub koszyka 
i odczytuje samą definicję, bez podawania nazwy. Wylosowane karteczki należy odłożyć na bok. Gracz, 
który usłyszy definicję wybranego przez siebie przedmiotu lub budynku, skreśla jego nazwę w swojej 
tabelce. Kto pierwszy skreśli wszystkie swoje pięć przedmiotów wygrywa rundę i zostaje prowadzącym 
w kolejnej rozgrywce. Gracze wymazują dotychczasowe skreślenia i gra zaczyna się od początku.  

Kredens
Mebel do 

przechowywania 

naczyń i zastawy 

stołowej

Pająk
Tradycyjna

ozdoba świąteczna

ze słomy, bibuły

i papieru, wisząca

u sufitu

Gont
Deseczka

przeznaczona

do krycia

dachów

Zydel
Drewniany stołek, 

wspierający się na

trzech lub czterech

nogach

Kuźnia
Miejsce pracy

kowala

Spichlerz
Budynek do 

przechowywania

ziarna i zapasów

żywności

Rogatywka
Czerwona czapka

z czarnym otokiem,

noszona przez 

Krakowiaków

Młyn
Budynek, 

w którym miele

się zboża na 

mąkę

Miech
Urządzenie do

podtrzymywania

żaru w palenisku,

używane przez 

kowala

Żarna
Przyrząd do 

ręcznego mielenia

zboża

Więźba
Drewniany

szkielet dachu

Stodoła
Budynek do 

przechowywania

zboża zwiezionego

z pól

Krosno
Urządzenie do 

produkcji tkanin

Ul
Pomieszczenie

dla pszczół

Gołębnik
Domek dla

gołębi

Chałupa
Wiejski dom, 

najczęściej 

drewniany

Strzecha
Słomiane

lub trzcinowe

pokrycie dachu

Chlewik
Budynek lub

pomieszczenia dla 

świń

Stajnia
Budynek

przeznaczony

dla koni

Sień
Małe pomieszczenie

prowadzące do 

sąsiednich izb



Kredens

Stajnia Sień

Pająk Gont Zydel Młyn

Kuźnia Spichlerz Żarna Rogatywka Miech

Więźba Stodoła Krosno Ul Gołębnik

Chałupa Strzecha Chlewik
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