
Förberedelser
Skriv ut spelet dubbelsidigt, gärna på ett lite grövre papper. Laminera för störst hållbarhet. Klipp itu 
spelbrickorna med grön baksida. 

Så här spelar ni
Varje spelare har varsin stor bricka. De små korten läggs ut på bordet med den gröna sidan uppåt. 
Spelaren som börjar plockar upp ett kort och lägger det sedan under återvinning, matavfall eller sopor, 
beroende på hur saken ska sorteras. Därefter går turen över till nästa spelare. Om kolumnen redan är full 
lägger spelaren tillbaka kortet och turen går över. 

Om du får upp en kretsloppssymbol betyder det att du får ta ett kort från den andra spelarens bricka om 
du kan hitta ett annat syfte med saken du tar istället för att slänga det. Du kan inte ta ett kort från den 
andras kretsloppskolumn. Kan du inte komma på något så lägg tillbaka kretsloppskortet och turen går 
över. Lägg då det kortet i din kretsloppskolumn. Kortet med kretsloppsymbolen läggs tillbaka bland de 
andra korten på bordet. 

Den spelare som först fyller sin bricka har vunnit.

Så här sorteras sakerna

När det gäller sopsortering så är det i enkla drag så här. 
Matavfall – Om det går att äta eller har växt på något som går att äta. 
Återvinning – Tidningar och förpackningar. 
Sopor – Brännbara saker som inte är förpackade

Ananas Matavfall
Bananskal Matavfall
Boll Sopor
Broccoli Matavfall
Bröd Matavfall
Fiskben Matavfall
Flingpaket Återvinning
Glasburk Återvinning
Glasflaska	 Återvinning
Juicepaket Återvinning
Kaviartub Återvinning
Ketchupflaska	 Återvinning
Konservburk Återvinning
Korv Matavfall
Kuvert Sopor

Kycklingben Matavfall
Mjölkförpackning Återvinning
Pasta Matavfall
Penna Sopor
Plåster Sopor
Schampoflaska	 Återvinning
Sko Sopor
Tandborste Sopor
Tepåse Matavfall
Toalettbortste Sopor
Tops Sopor
Tub Återvinning
Tvålflaska	 Återvinning
Äppelskrutt Matavfall
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