
Po pierwsze...

Cel

1. Jaki jest cel edukacyjny gry?
 
Czego dokładnie mają się dowiedzieć uczniowie? Jaki zakres materiału powtórzyć?

4. Jaki ma mieć charakter?
 
Wyłącznie zadaniowy? A może fabularyzowany?

2. Jaki jest cel społeczny gry?
 
Jakie umiejętności interpersonalne mają rozwijać uczniowie? Czego najbardziej
potrzebują jako grupa? Co chcesz wzmocnić? Jakie potencjały uruchomić? Na jakiej
zmianie ci zależy?

3. Jaką funkcję ma pełnić?
 
Integracyjną? ? Funkcję nagrody np. na koniec roku albo podczas zielonej szkoły?
Sprawdzającą wiedzę? Edukacyjną (atrakcyjna forma przekazania wiedzy)? A może
ma jeszcze inną?
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Adresaci
 
Kim są? Jacy są? Co o nich wiesz? Jakie mają ograniczenia/specjalne potrzeby?
Czy są jedną grupą? Czy są rozproszeni? Czy znają się ze sobą? Czy to ich pierwsze
wspólne działanie?

Nadawcy
 
Kto tworzy zespół realizacyjny? Kto Ci pomoże (to może być nawet jedna osoba)? 
Kto sprawdzi grę i będzie pierwszym graczem? Jakie masz zasoby ludzkie? 
A może nadawcami są uczniowie, a dorośli ich wspierają? 
Wypisz ich wszystkich, najlepiej z danymi kontaktowymi i zadaniami,
w które są zaangażowani. Jeśli jednak pracujesz w pojedynkę, wypisz tu sobie
zadania.

Adresaci 
i nadawcy

Po drugie...
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Po trzecie...

Przestrz
eń

PAMIĘTAJ O:
Zasadach poruszania się
po szkole/mieście/wsi/lesie. 

Zapoznaj z nimi uczestników
gry i zadbaj o ubezpieczenie
wydarzenia, szczególnie, jeśli
realizujesz je poza programem
szkolnym.

Gotowe „zasadniki” możesz
pobrać z naszej strony: 
www.eduexpert.eu/pl/karty-pracy/ 

Nie zapomnij o mapie dla uczestników
i wyborze trasy. Czy twoi gracze mają
mieć jedną trasę? Czy tworzysz kilka
równoległych tras ze wspólnym startem
i metą?

!
!

!
!

Jaka przestrzeń stanowi planszę gry? 
Spróbuj ją narysować.
 
Czy gra odbędzie się w budynku czy na zewnątrz? A może w obu tych przestrzeniach?
Co o niej wiesz? Jakie ma słabe/mocne strony? Na co należy uważać, czego
unikać? Gdzie kryją się niebezpieczeństwa/potencjalne pułapki/ograniczenia
np. architektoniczne? Czy jest bezpieczna? Czy masz dostęp do gotowej mapy tego
terenu? Gdzie mają się znajdować punkty?
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Po czwarte...

Scenariusz

i fabuła

PAMIĘTAJ O:
Efekcie zaskoczenia, niespodziance,
tzw. efekcie wow! Możesz zaprosić
gościa specjalnego, związanego
z tematyką gry, zagadką, którą
rozwiązują uczestnicy. A może
ostatnie zadanie bądź rozwiązanie
gry będzie się wiązało z niespodzianką? 

Sprawdzeniu, czy zadania
są dostatecznie jasne, klarowne
i logiczne.

!

!

Kto projektuje grę? 
 
Kto pisze scenariusz i wymyśla fabułę? Jakie są najważniejsze punkty scenariusza?
Czy potrzebujesz „aktorów” gry w poszczególnych punktach? Czy wskazówki
i zadania ukryjesz w odpowiednich miejscach? Jakie są najważniejsze punkty
w fabule gry? Z jakich elementów składa się scenariusz?

GRA TERENOWA



Sposób przekazania zasad gry i zapoznania
uczestników z fabułą 
 
Może to być list przewodni, kartka z pamiętnika wzmocniona np. nagraniem video
głównego bohatera gry, fragment spreparowanego przez Ciebie artykułu w gazecie
albo jeszcze inna forma adekwatna do problematyki i wyznaczonych celów.

Rzeczy
niezbędne

Po piąte...

Karta drużyny i mapa
 
Karta zawiera najczęściej: nazwę gry, miejsce na imiona i nazwiska uczestników,
nazwę/numer drużyny, liczbę zdobytych punktów, miejsce na wpisanie odpowiedzi,
zebranie pieczątek lub innego sposobu zaliczenia gry, telefon do organizatora gry. 

Potrzebne gadżety
 
Zarówno na punktach, jak i w pakiecie drużyny.
Mogą to być: długopisy, kredki, kreda, gadżety/rekwizyty pomagające uatrakcyjnić
zadanie (np. pudełko, walizka, lustro – w zależności od tematyki i rodzaju zadań),
nagrody. Wypisz je wszystkie. 
 

???
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cele

adresaci

nadawcy

przestrzeń

mapa

czas trwania

trasa

fabuła i scenariusz

„zasadniki”

ubezpieczenie

scenariusz

podział zadań

pakiet startowy dla gracza

sprawdzenie gry

podsumowanie

ewaluacja

ewentualne oświadczenia
RODO
(jeśli planujesz dokumentację fotograficzną,
a uczestnicy są spoza szkoły)

TWOJA LISTA SPRAW

DO ZAŁATWIENIA
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zasady poruszania się po drodze, po szkole, zasady
bezpieczeństwa itp.

*
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