
ESCAPE ROOM
Przepis na edukacyjny pokój zagadek



Czym jest edukacyjny ESCAPE ROOM? 

Escape room to gra zespołowa - wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek wymaga 
współpracy. Kluczowa jest kooperacja i sprawna komunikacja w grupie. 

Cele:
❏ realizacja określonych treści z podstaw programowych z różnych przedmiotów,
❏ kształtowanie wszystkich kompetencji kluczowych,
❏ kształtowanie umiejętności wskazanych w podstawie programowej.



Czym jest edukacyjny ESCAPE ROOM? 

Po nitce do hasła

Zadania przygotowane są w taki sposób, aby rozwiązując je uczestnicy otrzymali 
wskazówkę, gdzie szukać kolejnych wyzwań. Gracze po prawidłowym rozwiązaniu 
szukają odpowiednio oznaczone przedmioty/gadżety (zdjęcia, książki, pudełka pliki w 
komputerze, mapy, pudełka, plastikowe butelki, kubki, dekoracje które mamy w klasie), 
w których umieszczamy kolejne łamigłówki. 
Ważne, aby poprzednie zadanie zawierało wskazówkę, gdzie szukać kolejnego wyzwania. 
W ten sposób tworzymy "łańcuch" zadań, a rozwiązanie ostatniego będzie tajnym 
hasłem do uwolnienia się z naszego pokoju lub odnalezienia konkretnego przedmiotu. 
Takie ułożenie zadań w formie przyczynowo- skutkowej pozwalają na to, że jako 
nauczyciel mamy komfort obserwacji pracy naszych uczniów. 



Czym jest edukacyjny ESCAPE ROOM? 

Dowolna kolejność rozwiązywania zadań - metoda stacji zadaniowych/dydaktycznych

Zadania nie są ze sobą powiązane. Uczestnicy za prawidłowe ich rozwiązanie 
otrzymują hasła/podpowiedzi, które na koniec gry stworzą "klucz" do zdobycia tajnego 
hasła. Za każde zadanie gracze mogą otrzymać np. literę/cyfrę, z których na 
zakończenie gry układają hasło, będące kluczem do zwycięstwa. 



❏ Analogowe pokoje zagadek

❏ Wirtualne pokoje zagadek

❏ Analogowo-interaktywne pokoje zagadek



Stwórz fabułę gry

Zadania w Escape roomie powinna wiązać spójna fabuła. Uczestnicy mają 
wówczas możliwość większego zaangażowania się w grę i większą satysfakcję z 
rozwiązania złożonej, skomplikowanej zagadki. Fabuła może być związana z 
określoną postacią historyczną, wycinkiem wiedzy, określoną dziedziną matematyki.



Przygotuj zagadkę

Zagadki powinny nie opierać się na wiedzy, ale na elementach logicznego 
myślenia. Uczestnicy muszą umieć wykorzystywać szczątkowe informacje i łączyć je 
w całość, a nie dysponować ogromnym zakresem wiedzy. Jeżeli tworzymy Escape 
Room o określonej tematyce, w czasie jego trwania powinni zdobywać wiedzę, na 
której zależy prowadzącym.



Przygotuj finał

Dopiero rozwiązanie wszystkich zagadek powinno doprowadzić grupę do 
wspólnego sukcesu. Materiały powinny być dobrze sprawdzone, żeby uniknąć 
ewentualnych konfliktów, które mogą się pojawić w czasie rozwiązywania zagadek.



Zadanie 1

W aplikacji Tricider zaproponuj rodzaje ćwiczeń, które można wykorzystać 
do przygotowania pokoju zagadek (Tricider)

https://link.do/zagadki

https://link.do/zagadki


Zadanie 2

Podaj przedmioty/gadżety, które można wykorzystać do ukrycia zadań 
(Aplikacja - Sammla)

https://link.do/przedmioty

https://link.do/przedmioty


https://link.do/escaperoom
Zadanie 3
Przejdź do strony:

Przygotujcie w grupach poszczególne zadania.

Podział na grupy - aplikacja FLIPITY                       LINK PODZIAŁ NA GRUPY

        LINK EDYCJA UCZESTNIKÓW

https://link.do/escaperoom
https://sites.google.com/view/warszawa-escaperoom/1
http://flippity.net/
https://www.flippity.net/rp.asp?k=1h7qY8pKCnQxSurnUqJ5A4EFsVn8YRcK9Sf9opQjLowY
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7qY8pKCnQxSurnUqJ5A4EFsVn8YRcK9Sf9opQjLowY/edit?usp=sharing


Zadanie 4

Pobierz grę 
https://link.do/escaperoomwarszawa

Dostępna po ukończeniu przez wszystkich uczestników 
zadania nr 3 

https://link.do/escaperoomwarszawa


Dziękuję za uwagę!


