
ZAŁĄCZNIK 18.1  

CZ I - KARTA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELA 

Co znajdziesz w tym dokumencie: 

Karta pomaga w przygotowaniu Escape Roomu. Przyporządkowuje „materiały” na zadań. W różnych 

momentach gry, nauczyciel będzie miał za zadanie przekazać dzieciom ważną wiadomość, przekazać 

fiszkę lub sprawdzić prawidłowość rozwiązanych zadań. Poniżej spisano wszystkie te informacje.  

Poniżej karty informacyjnej znajdują się FISZKI z ZADANIAMI. 

 

ZADANIE 1 

MATERIAŁY: 

✓ 20 patyków w wielkości od 25-35 cm rozrzucone w różnych częściach Sali. 

✓ Fiszka „ZADANIE 1” 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  

Fiszkę z „ZADANIE 1” przekazujesz bezpośrednio dzieciom. 

 

ZADANIE 2 

MATERIAŁY: 

✓ po 3-5 odpadów plastikowych, papierowych, szklanych i metalowych rozrzuconych w jednym z 

rogów sali  

✓ 4 Kartki A4. Na każdej napisane inne słowo: Papier, plastik, szkło papier 

✓ Fiszka „ZADANIE 2” 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  

Przed zajęciami ustaw kartkę z dużą cyfrą 2 w wybranym miejscu Sali. Tuż obok ułóż „materiały” 

niezbędne do przeprowadzenia zadania. 

 Informujesz dzieci, że Udało się im pokonać pierwszą przeszkodę – ułożenie paleniska. Dzięki temu, 

dzieci mogły zjeść swój pierwszy ciepły posiłek na terenie slumsów. Na terenie slumsów jest znacznie 

więcej wyzwań. Aby poznać kolejne wyzwania muszą przeczytać fiszkę „ZADANIE 2”, którą im 

przekażesz. 

Po skończonym zadaniu nauczyciel informuje gdzie znajduje się zadanie 3. 

 

ZADANIE 3:  

MATERIAŁY: 

✓ Fiszka „ZADANIE 3” 

✓ miska z wymieszanym ryżem i 40 ziarnami ciecierzycy (może być inny rodzaj nasion lub ziaren, 

które można odseparować od ryżu)  

✓ pusta miska postawiona obok pełnej 



INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  

Przed zajęciami schowaj kartkę z dużą cyfrą 3 oraz Fiszkę „ZADANIE3”  w wybranym miejscu Sali. 

Nieopodal ułóż „materiały” niezbędne do przeprowadzenia zadania nr 3. 

 

ZADANIE 4 

MATERIAŁY: 

✓ Fiszka „ZADANIE 4” 

✓ 1 wiadro z wodą minimum 5 litrów 

✓ 2 garnki: 5 litrowy i 2 litrowy  

✓ Baniak na wodę, lejek i chochla do nalewania wody 

✓ kubeczki do przelewania 

✓ 4 niewielkie kartki (ok 5-10 cm) lub koperty. Na każdej kopercie zapisana inna cyfra (jedna z cyfr 

tożsama z liczbą ziaren ciecierzycy, które dzieci odseparują od ryżu – 40).  

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  

Kartkę z zadaniem nr 4 włóż do koperty oznaczoną numerem 40. W pokoju powinny znaleźć się 

jeszcze 2 inne koperty z innymi numerami. W pozostałych kopertach nic nie należy wkładać. 

Materiały ułóż w bezpiecznym miejscu. Dzieci będą mogły rozlać wodę w trakcie zabawy. 

Wagę niezbędną do odważenia odpowiedniej ilości wody, postaw w widocznym miejscu przy kartce z 

ZADANIEM 5. 

Można przygotować baniak na wodę, do którego dzieci przeleją odpowiednią ilość wody. Unikniemy 

dzięki temu zalania podłogi w trackie spaceru do ZADANIA 5. 

 

ZADANIE 5 

MATERIAŁY: 

✓ 6 kabli (lub sznurków) o długości około 2 metrów (mogą być w różnych kolorach) 

✓ Fiszka „ZADANIE 5” 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  

Przed zajęciami ustaw kartkę z dużą cyfrą 5 w wybranym miejscu Sali.  Przy Kartce z numerem 5 połóż 

splątane kable lub sznurki oraz Fiszkę „ZADANIE 5” Zadaniem dzieci będzie rozwiązać wszystkie supły. 

Po prawidłowo rozwiązanym zadaniu przekaż dzieciom „Fiszkę  - ZADANIE”. 

 

ZADANIE 6 

MATERIAŁY: 

✓ Karteczki z wyrazami: MORZE – CHLEB – PIES – WODA – LEKARZ – DOM  

✓ Pojemnik lub worek w którym umieści się 6 kartek do losowania 

✓ Fiszka „ZADANIE 6” 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  



Przed zajęciami ustaw kartkę z dużą cyfrą 6 w wybranym miejscu Sali. Tuż obok ułóż „materiały” 

niezbędne do przeprowadzenia zadania. Każdy wyraz  (morze, chleb, pies, woda, lekarz, dom ) 

przepisz na małą, osobną kartkę, złóż kilkukrotnie i włóż do małego pojemnika lub worka. Dzieci będą 

losowały kartki z pojemniczka i na migi będą przekazywały innym co to za wyraz. 

Kiedy dzieci poprawnie odczytają 6 wyrazów przekaż im gdzie ukryta została Fiszka „ZADANIE 7”. 

 

ZADANIE 7 

MATERIAŁY: 

✓ 1 duży kij (np. od szczotki) 

✓ 2-3 prześcieradła lub obrusy (ok 90cm/200cm) 

✓ 1 ławka 

✓ 2 krzesła 

✓ 4 – 10 spinaczy na prześcieradła 

✓ Fiszka „ZADANIE 7” 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  

Przed zajęciami ustaw kartkę z dużą cyfrą 7 w wybranym miejscu Sali (tym razem powinno być mniej 

widoczne) oraz Fikszę „ZADANIE7”. Tuż obok cyfry 7 ustaw „materiały” niezbędne do 

przeprowadzenia zadania. 

Gdy dzieciom uda się stworzyć schronienie i nic się nie zawali, wskaż im kolejne miejsce gdzie ukryte 

została fiszka do zadania 8. 

 

ZADANIE 8 

MATERIAŁY: 

✓ Fiszka z zadaniem 8 

✓ Fiszka 8.1 i 8.2 

✓ Długopis 

✓ Fiszka „ZADANIE 8” 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  

Przed zajęciami ustaw kartkę z dużą cyfrą 8 w wybranym miejscu Sali. Tuż obok połóż Fiszkę ZADANIE 

8 oraz Zadanie 8.1, 8.2. i długopis. 

Gdy dzieci poprawnie odszyfrują zadanie przekaż im książkę „Bezpieczne domy, przyjazne miasta” 

(lub jej wydrukowany fragment), oraz fiszkę „ZADANIE 9” 

 

ZADANIE 9 

MATERIAŁY: 

✓ Książka „Bezpieczne domy, przyjazne miasta” 

✓ Fiszka „ZADANIE 9” 

 



INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA  

Nauczyciel przekazuje książkę „Bezpieczne domy, przyjazne miasta” oraz FISZKĘ z ZADANIEM 9.  

Dzieci muszą odnaleźć odpowiednie słowa na konkretnych stronach i rozszyfrować hasło. Hasłem 

będzie słowo „EDUKACJA”. 

Kiedy dzieci odgadną hasło, przekaż im że edukacja to klucz do wyjścia z ESCAPE ROOM. Wspólnie 

możecie zastanowić się nad tym dlaczego edukacja była ostatnim elementem ESCAPE ROOM. Czy 

faktycznie edukacja jest kluczem do wyjścia z kręgu ubóstwa i wyrwania się z obszaru slumsowego? 

 

 

CZ II - FISZKI Z TEKSTAMI ZADAŃ 

 

ZADANIE 1 

Pamiętacie bajkę o Etiopii z książki „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”? Wyobraźcie sobie, że 

znajdujecie się na tym samym obszarze, na którym Tola i Urwis wraz z wolontariuszami budowali 5 

nowych domów. Znaleźliście się właśnie na terenie slumsów w Etiopii. Waszym zadaniem jest 

pokonanie największych trudności, z jakimi borykają się na co dzień dzieci z najbiedniejszych 

obszarów miasta. Jeśli uda wam się pokonać wszystkie przeciwności i prawidłowo rozwiązać 

przygotowane zagadki i zadania, wtedy cała grupa będzie mogła opuścić slumsy i przemieścić się do 

bezpiecznego przedszkola/szkoły. 

Macie aż 9 zadań do rozwiązania.  

Oto pierwsze z nich: 

Waszym pierwszym zadanie jest znalezienie 20 patyków i ułożenie paleniska. Na terenie slumsów nie 

ma dostępu do gazu. Jeśli ktoś chce ugotować obiad, to musi zebrać kawałki drewna, które są 

rozrzucone po całym pokoju. Jest to wasze drewno na opał. Gdy tylko znajdziecie odpowiednią ilość – 

czyli 20 sztuk, waszym zadaniem jest ułożenie z drewna paleniska. Jeśli uda wam się ułożyć palenisko, 

otrzymacie instrukcje do kolejnego zadania. 

 

ZADANIE 2  

Na terenie slumsów jest znacznie więcej wyzwań. Zwykle na terenie slumsów jest ogromny problem 

ze śmieciami. Śmieciarki nie przyjeżdżają pod domy i nie wywożą śmieci, gdyż ulice są zbyt wąskie i 

kręte by nimi przejechać. Śmieci trzeba donosić do głównych ulic, do granic slumsów. Wiele śmieci 

leży na ulicach i w rowach, bo nie ma odpowiednich osób, które by je sprzątnęły. Waszym zadaniem 

jest poprawne posegregowanie śmieci na papier, plastik, szkło i metal. 

 

ZADANIE 3 

Na obiad twoja mama chce ugotować ryż. Niestety ktoś zrobił niemądry dowcip i wymieszał ryż z 

ciecierzycą. Ciecierzyca jest bardzo pożywna, ale i bardzo droga. Twoja mama nie chce jej marnować 

na ten posiłek. Zaplanowała, że dopiero za 2 dni przyrządzi danie z ciecierzyca. Odseparuj ciecierzycę 



od ryżu. Gdy wykonasz popranie zadanie policz, ile ziaren ciecierzycy udało Ci się odseparować. 

Następnie znajdź w pokoju kopertę z dokładnie takim samym numerem. Będzie tam kryło się kolejne 

zadanie 

 

ZADANIE 4 

Noszenie wody ze studni nigdy nie było proste. W twojej studni jest odpowiednia liczba wody. Nie 

możesz wziąć jej jednak na raz. Musisz ją przelać do garnków i zanieść do domu. Weź 2 garnki. 

Odmierz w nich litry wody. Wybrana osoba niech zaniesie je na głowie z jednego końca Sali do 

drugiego. Nie powinna pomagać sobie rękoma. Gdy zakończycie pomyślnie zadanie postawcie jeden 

garnek na wadze. Sprawdź, ile waży. Tuż nad wagą zamieszczone są koperty z cyframi. Wybierz tą 

kopertę, która pokazuje odpowiednią wagę i przeczytaj kolejną instrukcję. 

 

ZADANIE 5 

Na terenie slumsów jest duży problem z elektrycznością. Kable elektryczne często wiszą tuż nad 

głowami. Są splątane na słupach elektrycznych niczym sieć pajęcza. Również w waszym slumsowym 

pokoju elektryk pomylił wszystkie kable. Nie mamy zasilania. Rozwiąż słupy i ułóż rozplątane kable 

jeden przy drugim. Gdy Ci się uda otrzymasz kolejną instrukcję. 

 

ZADANIE 6 

Trafiliście do miejsca, gdzie ludzie mówią w różnych językach. Trudno się z nimi dogadać. Pokażcie na 

migi słowa pokazane na kartkach. 6 osób 6 słów. Jak wam się uda to Pani pokaże na migi, gdzie 

schowała kolejną kartkę. 

 

ZADANIE 7 

Przyjechałeś w nowe miejsce. Nie masz jeszcze domu i nie masz gdzie się skryć. Na szczęście znalazłeś 

kilka różnych przedmiotów, z których możesz skonstruować czasowy „dom”. Masz do dyspozycji 1 

ławkę, 2 krzesła, 1 kij i 2 niewielkie prześcieradła oraz 4 spinacze. Zrób z tego dom z zamykanym 

wejściem. Musi się w nim zmieścić minimum 5 dzieci, bo niedługo przybędzie również twoja rodzina. 

Gdy uda Ci się stworzyć schronienie i nic się nie zawali, nauczyciel wskaże Ci, gdzie pójść dalej. 

  

ZADANIE 8 

Dzisiaj sprzątając ulice zarobiłeś 30 monet. Chcesz ugotować zupę dla swoich dzieci. Sprawdź na 

którą zupę Cię stać. 

 

 

 

 



8.1  

ZUPA WARZYWNA 

3 marchewki – 12 monet 

2 pietruszki – 8 monety 

5 ziemniaków – 15 monet 

1 seler – 4 monety 

3 litry czystej wody – 2 monety 

 

SUMA: ______________________ monet 

 

8.2  

ZUPA ZIEMNIACZANA 

3 litry wody – 2 monety 

8 ziemniaków – 22 monety 

1 marchewka – 4 monety 

 

SUMA: ______________________ monet 

 

 

 

 

ZADANIE 9 

Znajdź odpowiednie litery i wpisz je poniżej. Hasło będzie kluczem do wyjścia z ESCAPE ROOMu  

 

 

___ - Druga litera, w ostatnim wyrazie na stronie 22 (d_szcz) 

___ - Pierwsza litera na stronie 15 

___ - pierwsza litera w szóstej linijce na stronie 49 

___ - pierwsza litera w bajce „Przyjaźń na końcu świata” na stroni 22 

___ - ostatnia litera na stronie 33 

___ - pierwsza litera w 4 linijce na stronie 31 

___ - druga litera w pierwszym słowie na stronie 50 

___ - pierwsza litera w nazwie państwa, w którym odbywał się konkurs na przyjazne miasto (str. 3) 

 

 

 

 

 

 

 


