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OBSAH 
Hra sa skladá zo 34 kariet vyrobených z hrubého, pevného, veľmi vysoko kvalitného 
kartónu. Karty obsahujú veľké obrázky zo skutočného života, ktoré po spárovaní zobrazujú 
udržateľnejšie alternatívy, ktoré nám pomôžu chrániť planétu. 

Rozmery kariet: 9 x 9 cm. 

Použitý kartón je šetrný k životnému prostrediu a pochádza z trvalo udržateľných lesov. 
Obsahuje vysoké percento recyklovaného materiálu a je 100% recyklovateľný. 

 

OPIS KARIET 

Karty sú spojené v pároch. V každom páre je vždy jedna oranžová karta, ktorá ukazuje menej 
udržateľnú možnosť a jedna zelená karta, ktorá ukazuje udržateľnejšiu alternatívu. Súvislosť 
medzi týmito dvoma kartami musí byť vysvetlená a bude platná za predpokladu, že tvrdenie 
je riadne odôvodnené. 

Na zadnej strane kariet je číslo, ktoré naznačuje možné spojenie. Ak sa pri spájaní čísla na 
zadnej strane nezhodujú, ale hráč je schopný odôvodniť, prečo je možnosť zelenej karty 
udržateľnejšia ako možnosť oranžovej karty, spojenie je rovnako platné. 

Dva obrázky na zadnej strane kariet zobrazujú smutnú planétu na oranžových kartách 
(menej udržateľná možnosť) a šťastnú planétu na zelených kartách (udržateľnejšia 
alternatíva). 

Párovanie kariet funguje na nasledujúcich princípoch: 

1. Jednorazové plastové obaly – Opakovane použiteľné obaly 
2. Motorka (väčšia uhlíková stopa) – Bicykel (žiadna uhlíková stopa) 
3. Plná vaňa (vyššia spotreba vody) – Sprcha (nižšia spotreba vody) 
4. Súkromná doprava (väčšia uhlíková stopa) – Verejná doprava (menšia uhlíková 

stopa) 
5. Rozvoj pobrežných oblastí (väčší vplyv na životné prostredie) – Zachovanie 

pobrežných oblastí (nižší vplyv na životné prostredie) 
6. Plastová taška získaná z ropy – Papierová taška z trvalo udržateľných lesov 
7. Výstavba bazénov (vyššia spotreba vody) – Prírodné vodné plochy ako sú rieky, 

jazerá, more atď. (nulová spotreba vody) 
8. Odlesňovanie požiarom – Výsadba stromov 
9. Zubná kefka s umelou rukoväťou – zubná kefka s rukoväťou vyrobenou z 

ekologickejších materiálov, ako je drevo z trvalo udržateľných lesov 
10. Zmiešaný odpad (bez separovania na recykláciu) – Recyklovaný odpad 
11. Vozidlá poháňané fosílnymi palivami (väčšia uhlíková stopa) – Elektricky nabíjané 

vozidlá (menšia uhlíková stopa) 
12. Balené potraviny (viac odpadu) – Nebalené potraviny (menej odpadu) 
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13. Hygienické výrobky v jednorazových plastových nádobách – Hygienické výrobky 
bez nádob alebo v opakovane použiteľných nádobách 

14. Nerecyklovateľný papier – Recyklovateľný papier 
15. Hliníkové obaly – Papierové obaly pochádzajúce z trvalo udržateľných lesov 
16. Cestovanie lietadlom (väčšia uhlíková stopa) – Cestovanie vlakom (menšia uhlíková 

stopa) 
17. Polievanie hadicou (vyššia spotreba vody) – Kvapkové zavlažovanie (nižšia spotreba 

vody) 

ODPORÚČANÁ VEKOVÁ SKUPINA 
Deti od 3 do 8 rokov. 

Táto spojovacia hra povzbudzuje deti k malým zmenám vo svojom každodennom živote a 
pomáha zvyšovať ich povedomie o potrebe prispieť svojimi činmi k vytvoreniu 
udržateľnejšieho sveta. 
 

Vzhľadom na svoje vlastnosti je to skvelá hra pre dospelých aj deti. 
 

Vzdelávať znamená, že my ľudia sa máme zlepšovať, a tým aj svet! 

VZDELÁVACIE CIELE 
 

o Dozvedieť sa o udržateľnejších možnostiach, ktoré pomôžu predĺžiť život planéty. 
o Rozvíjať ekologické svedomie a podporovať udržateľnejšie každodenné návyky. 
o Naučiť sa, že s malými činmi môžeme prispieť k ochrane a zachovaniu životného 

prostredia a pochopiť našu individuálnu zodpovednosť pri dosahovaní globálneho cieľa. 
o Osvojiť si hodnoty úcty k životnému prostrediu. 
o Rozvíjať schopnosti pozorovania a logického myslenia. 
o Rozšíriť slovnú zásobu súvisiacu s obrázkami zobrazenými na kartičkách. 

SYSTÉM HRY 
1. Rozdeľte karty do dvoch skupín: oranžový okraj a zelený okraj. 
2. Po rozdelení rozložte karty s oranžovým okrajom do niekoľkých radov. 
3. Hráči potom musia priradiť karty so zeleným okrajom ku kartám s oranžovým 

okrajom na základe tvrdení udržateľnosti.  
4. Skontrolujte systém samoopravy navrhnutý na zadnej strane kariet*. 

* Ak sa pri spájaní čísla na zadnej strane nezhodujú, ale hráč je schopný odôvodniť, prečo je 
možnosť zelenej karty udržateľnejšia ako možnosť oranžovej karty, spojenie je rovnako 
platné. 
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