
Förverkligas med hjälp 
av några  medaktörer i  
nätverket:

Laga ett 
trasigt plagg 
istället för att 

handla ett nytt

Låna och 
byt kläder med 

en kompis

Sopsortera 
släng rätt skräp 

på rätt plats

Stäng av 
vattenkranen 
när du borstar 

tänderna

Stäng av 
duschen när du 
schamponerar 

håret

Prata med 
en vuxen om 

hur ni kan 
minska vatten-
förbrukningen

Säg en 
snäll sak till en 

kompis

Säg en snäll 
sak till alla du 

möter under en 
dag

Fråga 
hemma om du 
kan hjälpa till 

något

Skriv ner 
det som du är 
glad och tack-
sam över i ditt 

liv just nu

Prata med 
en vuxen om 

hur ni kan 
minska på plas-

ten hemma

Ordna en 
liten trädgårds-
picknick utan 

engångsbestik, 
-glas, eller 

tallrikar

Ställ ut 
vatten en varm 
sommardag (till 

djur och bin)

Bygg ett 
bihotell

Gå på en 
skräpplock-
ningsutflykt

Släck 
lamporna 

när du lämnar 
ditt rum.

Cykla dit du 
ska istället för 

att be en vuxen 
om skjuts

Uppmuntra 
mamma,  

pappa eller 
annan vuxen 

att cykla

K O M P I S
Kläder, 

konsumtion & 
återvinning

Ocean
vatten & 

havet

Medmänniska
lycka, glädje &

gemenskap

Positiv, 
plast & pro-

duktion

I naturen Solen
Energi-

förbrukning

Alla som får bingo mellan den 9 juni och 
22 september belönas sedan med en fin 
”Alla kan blomstra-pin” som du kan sätta på  
skolväskan eller kläderna.

Bland alla dom som får  
bingobrickan helt full  
delas  sedan fina priser ut! 

DAGS FÖR BÄRKRAFTS 
SOMMARLOVSBINGO!
Bärkraft vill uppmuntra dig i åk. 1-6 att tänka på 
miljö och hållbarhet även under sommaren! DU 
är en viktig del i vår framtid och alla kan vi bidra 
i stort som smått för att hjälpa vår planet. Därför 
har vi satt ihop en hållbarhetsbingo till dig!  

En ruta får enbart kryssas en gång - men du får 
mer än gärna göra uppgiften flera gånger. Om 
du får en vågrät rad har du fått bingo. Du kan 
alltså få bingo max tre gånger - och superkul 
om du får full bricka!

När du får bingo, skall du tillsammans med en 
vuxen, gå in på www.barkraft.ax där ni sedan  
fyller i att du fått bingo. Där kan ni också skriva ut 
fler bingolappar ifall någon annan i familjen vill 
vara med.


