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Odpowiedzmy na pytanie

„Gdzie wtorek 
jest przed środą?”



Co to jest escape room?

„Escape room to gra przeniesiona z internetu do świata rzeczywistego. 
Jej zasada określa się w samej nazwie - "escape the room", czyli uciec z 
pokoju, który jest zamknięty. W wielu miejscach w Polsce, w każdym 
większym mieście są escape roomy, czyli pomieszczenia, w których 
bierzesz udział w specjalnych grach tematycznych.”

https://nto.pl/co-to-jest-escape-room-na-czym-polega-zabawa-w-
escape-room-czyli-pokoju-zagadek-zasady-gry-w-escape-room-
przyklady-gier-ceny/ar/13785722



Definicja 

Escape room to wyrażenie pochodzące z języka angielskiego i w 
dosłownym tłumaczeniu oznacza ‘pokój ucieczki’. W kulturze 
współczesnej przyjęło się tak nazywać formę rozrywki polegającą na 
konieczności wydostania się z zamkniętego pomieszczenia dzięki pracy 
zespołowej uczestników gry. Tak naprawdę gra rozgrywa się w kilku 
pokojach, z których każdy urządzony jest w innej stylistyce i w których 
ukryte są różnorakie zagadki i wskazówki. Wyzwania są zazwyczaj 
oparte o wybraną fabułę.
https://www.ortograf.pl/slownik/escape-room



Escape room - zasady krok po 
kroku
u Zasady gry w escape room są bardzo proste. Trzeba rozwiązać 

stawiane przed Tobą zadania lub zagadki i wyjść z pokoju w jak 
najkrótszym czasie. Gra nadaje się zarówno dla dzieci w wieku 
szkolnym, jak i dorosłych, ponieważ możesz wybrać różne poziomy 
trudności: łatwy, średni lub bardzo trudny.

u Wraz z grupą osób zostaniecie zamknięci w escape room
u Musicie dokładnie przeszukać pomieszczenie escape room, by znaleźć 

ukryte w nim wskazówki i zagadki
u Na ich rozwiązanie macie określony czas
u Jeśli rozwiążecie zagadki i/lub gry zręcznościowe w wyznaczonym 

czasie, escape room się otwiera, a wy wygraliście grę
(https://nto.pl/co-to-jest-escape-room-na-czym-polega-zabawa-w-
escape-room-czyli-pokoju-zagadek-zasady-gry-w-escape-room-przyklady-
gier-ceny/ar/13785722) 
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Podchody

Podchody to ponadczasowa gra, która łączy pokolenia. Bawiły się w 
nią dzieciaki kilkadziesiąt lat temu, z przyjemnością będą bawić się 
również dziś. Dawniej zabawę organizowano często na obozach 
harcerskich. (…) Gra w podchody ma wiele wersji. W najpopularniejszej 
postaci polega na tym, że dzieci dzieli się na dwie grupy. Jedna z nich 
ucieka i chowa się gdzieś w lesie, zostawiając po drodze strzałki i 
wskazówki do celu oraz zadania do wykonania. Druga grupa musi ją 
odszukać. Inna wersja jest nieco bardziej skomplikowana. Organizator 
gry (zwykle jest to osoba dorosła) wymyśla przeróżne zadania, zagadki 
i łamigłówki, które muszą rozwiązać uczestnicy, aby dotrzeć do 
celu. Wykonanie każdego zadania należy udokumentować. Na mecie 
na dzieciaki czekać może jakaś nagroda!
https://poza-domem.pl/jak-zorganizowac-gre-w-podchody



Śląski escape room – to jest 
modne!



Śląski escape room – to jest 
modne!



Nie tylko śląski escape room – to 
jest modne!

u polski
u regionalny
u kurpiowski
u kaszubski
u świąteczny
u azjatycki
u naukowy
u promocyjny
u kulturowy



Tytuł i pomysł

- Spotkajmy się na Nikiszowcu
- Student w Katowicach
- Polski jest fantastyczny
- Balladyna na Nikiszowcu
- Syrenka, krasnoludek, smok w

komórce – wirtualne wakacje w Polsce
- Nie godosz, nie wyleziesz
- Secret UŚ – poznaj sekrety UŚ
https://us.edu.pl/ksztalcenie/projekty-
edukacyjne/dla-osob-spoza-uczelni/secret-us/
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Dydaktyczny pokój zagadek

Co jest ważne?
- Kiedy?
- Dla kogo?
- Gdzie?
- Dlaczego?
- Pomysł



Dydaktyczny pokój zagadek

Co jest ważne?
- Czego chcemy nauczyć lub co chcemy 

sprawdzić?
- Opracowanie zakresu materiału
- Opracowanie bazy leksykalnej



Dydaktyczny pokój zagadek

Co jest ważne?
- Opracowanie profilu odbiorcy / grupy 

docelowej
- wiek
- znajomość tematyki
- zainteresowania



Dydaktyczny pokój zagadek

Co jest ważne?
- rekwizyty
- przestrzeń pokoju
- „przeszkadzajki”
- klucz
- test, test, test



O czym należy pamiętać?

u Escape room stacjonarny
limit osób
limit czasowy
rekwizyty
przestrzeń
nagrody

u Escape room wirtualny
limit czasowy



Baza i serce pokoju

u motyw
u historia
u elementy łączące
u ciekawostki
u skojarzenia
u „ożywiacze”



Lagun i 
rogalik

maczanka 
krakowska

obwarzanki i Jean Reno

bigos 
wrocławski

ferkase i pilaw



Skojarzenia



Budowanie zadań

u piosenka
u reklama
u teksty
u zagadki
u artykuły
u zagadki lateralne
u puzzle
u anagramy
u obrazy



Budowanie zadań

u szyfry/kody
u zadania matematyczne
u zadania logiczne
u zadania przestrzenne
u zadania spożywcze
u synonimy, antonimy, homonimy
u legendy
u mapy
u słowniki/alfabet



Budowanie zadań
jigsawplanet.com



Budowanie zadań
jigsawplanet.com

www.polalech.pl



Budowanie zadań
pixabay.com



Budowanie zadań
Wordwall



Budowanie zadań
LearningApps



Budowanie zadań
Genially



Zadania na „potem”
- zagadki
- gry
- zadania praktyczne:

zdjęcie

film

ugotowanie czegoś

namalowanie czegoś

zadanie do wykonania z kimś



Zadania na „potem”
Selfie z bebokiem

Khoa Tran Pham Nguyen Kseniya Laputskaya



Zadania na „potem”
wyślij wirtualną pocztówkę

Damaris Ajayi Alugo Idris



Zadania na „potem”



Przykładowy pokój stacjonarny

Witajcie w moim ślaskim mieszkaniu. Nie jestem Ślązaczką z dziada pradziada, 
pewnie dla Ślązaków jestem gorolką:). Mój narzeczony jest Ślązakiem, jego 
ojciec ma 50 urodziny i ja zostałam poproszona o odebranie tortu. Ale nie 
wiem, gdzie mam go odebrać, to jest ukryte gdzieś w mieszkaniu mojego 
narzeczonego. Uznał, że będzie to fajna zabawa, jak szukając namiarów na 
cukiernię, poznam trochę jego i jego rodzinę, pomóżcie mi proszę. Krok po 
kroku (ważna jest kolejność) mogę dotrzeć do tej informacji. Pierwsze kroki 
mam skierować do byfyju.



Przykładowy pokój stacjonarny

I ZADANIE
Byfyj (jakaś ławka, stolik)- tam żurki, czosnek, oblaty, szkloki, prince polo

(do nich są poprzyklejane różne literki, jak się ułoży dobrze produkty, to wyjdzie 
słowo/wyrażenie – taszyntuch do cicików na brelach)
STARKA
GRUBIORZ
SZWARNO FRELKA
SZWARNY SYNEK
BAJTEL 

(NA BYFYJU SĄ UŁOŻONE OBRAZKI Z CZŁONKAMI RODZINY, SĄ TEŻ LISTY 
ZAKUPÓW, TRZEBA ZROZUMIEĆ OPIS I PRZYPORZĄDKOWAĆ OPISY DO ZDJĘĆ I 
UŁOŻYĆ ZAKUPY DO TYCH OSÓB), 
JAK SIĘ UŁOŻY DOBRZE ZAKUPY, TO NA PRODUKTACH SĄ PRZYCZEPIONE 
KARTECZKI, JAK SIĘ JE UŁOŻY TO WYJDZIE SŁOWO/WYRAŻENIE:
TASZYNTUCH DO CICIKÓW NA BRELACH



Przykładowy pokój stacjonarny

II ZADANIE
wykreślanka ze słowami śląskimi
(chusteczka jest pomocnicza – znaleźć tylko te, które są obrazkowe, te z chusteczekJ
- szczewik, nudelkula, szmaterlok, kokotek, zicherka, klapsznita
po ich wykreśleniu, zostaje słowo: Fotografia

III ZADANIE

ramki na zdjęcia i puzzle zadanie (jedne puzzle to górnik, drugie puzzle to czako)
i ułożyć według kolorów czako to da numer (to odeśle do kalendarza) 
(data 13.01.2019) tam będzie kalendarz i pod tą datą będzie ta następna historyjka



Przykładowy pokój stacjonarny

IV ZADANIE

Dwóch ojców z dwoma synami wybrało się pewnego dnia na wycieczkę.  
W południe poczuli głód i usiedli w cieniu dużego drzewa. Były to gdzieś okolice Bytomia. 
Otworzyli plecaki i rozdzielili między siebie prowiant, czyli trzy bułki. 
Wszystkie bułki były z masłem, szynką, serem żółtym i rzodkiewką.

(tam będą 2 plecaki/torby z różnymi rzeczami, tylko w tym z kanapkami będzie w środku pytanie),
w pozostałych będzie słowo nie wyleziesz

(w 1 TORBIE 3 lizaki)
(w 1 TORBIE 3 paczki ŻURKÓW)
w plecaku 3 bułki/KANAPKI i pytanie do zadania



Przykładowy pokój stacjonarny

Pytanie: Jak uda im się sprawiedliwie podzielić zapasy, żeby każdy otrzymał po całej bułce?

w pokoju potem będą rozwieszone te liczby:
cztery
trzy
jeden



Przykładowy pokój stacjonarny

V zadanie
pod prawidłową liczbą będzie słowo: parasol
jak się otworzy parasol, będzie tam zdanie: ślabikorz i moja familia
EMANUEL POSTRZEDNIK MA DATĘ 13.01.1969
w ślabikorzu na przedostatniej stronie będzie drzewo genealogiczne 
i tam trzeba rozszyfrować po dacie urodzenia kto obchodzi urodziny, 
na różnych rzeczach będą imiona i nazwiska – w walizce/torbie śląskiej, 
na której będzie prawidłowe imię i nazwisko, będzie ukryta teczka, a w środku będzie:
FIKCYJNY klucz i numer telefonu do SZKOŁY, gdzie można odebrać tort I NAGRODY



Przykładowy pokój stacjonarny
UWAGA!
dla goroli będzie pomocniczy słowniczek z tymi wszystkimi słowami (MOŻNA GDZIEŚ 
GO PRZYWIESIĆ LUB PRZYKLEIĆ)

Śląskie koło ratunkowe
bajtel - dziecko
taszyntuch – ściereczka
byfyj – kredens
szwarno/szwarny – fajna, ładna, przystojny
sznita – kromka, kanapka
brele - okulary
klapsznita – zamknięta kanapka
radiski – rzodkiewki
żymła – bułka
zicherka - agrafka
frelka – dziewczyna
bombony – cukierki
sztyry – cztery
czi/trzi – trzy



Kody qr – nietypowa gra



Kody qr – nietypowa gra



Dziękuję za uwagę! 
Zachęcam do gry!
magdalena.knapik@us.edu.pl
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