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interdyscyplinarna gra miejska



Nie lubicie szkoły. Drażnią Was szklane,
bezimienne ekrany. Wciąż to samo. Otwórz plik.
Zrób tabelkę. Odeślij najpóźniej do 17. I tak
dzień za dniem. Jak długo? Nie wiadomo.
Pora na wyjście z ,,ławki”! Pora na niezwykłą grę
miejską, dzięki której nauczysz się więcej niż
podczas wielu encyklopedycznych tygodni z
plikami, na które nie możesz już patrzeć!
Ruszaj! Aktywny smartfon i Twój umysł
zdecydowanie wystarczą!

3..2...1...START!



        Znajdź w swojej miejscowości najwyższy punkt. Być może
będzie to katedralna albo zamkowa wieża, a może naturalne
wzniesienie...Znamy wielu zdobywców najwyższych ziemskich
szczytów: Jerzego Kukuczkę, Macieja Berebekę, Wandę
Rutkowską, aż do niedawno zmarłego Aleksandra Dobę.
Odzwierciedlenie marzenia człowieka o potędze, wielkości oraz
pragnienia, by spojrzeć z góry na otaczający go świat
znajdujemy w kreacjach bohaterów literackich i dziełach sztuki.
Wyobraź sobie, że jesteś niczym Kordian stojący na Mont Blanc
albo „Wędrowiec nad morzem mgły” C. D. Friedricha. 

                                             https://pl.wikipedia.org/     

       
        Zrób sobie zdjęcie w podobnej konwencji. 

ZAGADKA: Dokończ cytat i określ, skąd pochodzi:
 „Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja.......”
Pierwsza litera słowa, które rozszyfrujesz, będzie elementem
hasła kończącego grę. 

       Poszukaj informacji o wysokości szczytów tzw. Korony
Ziemi. Zsumuj wysokości wszystkich tych szczytów i zbadaj, na
jaką planetę Układu Słonecznego mógłby dostać się człowiek,
gdyby wszystkie szczyty Korony Ziemi ustawić jeden na drugim.

                                              Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

https://pixabay.com/pl/
https://pixabay.com/pl/


Napisz odpowiedź - nazwa planety.     

        
       Idź teraz w kierunku budowli, która uchodzi za porażkę
architektoniczną w Twojej miejscowości. Wszędzie możemy
znaleźć takie obiekty.

Źródło: https://gadzetomania.pl/6746,10-najbrzydszych-budynkow-na-swiecie,all
(fot. thomasriddle.net) (fot. holidaysinmalaysia.org)

      Wykonaj zdjęcie budynku i umieść w grze. Następnie spróbuj
narysować swoje pomysły na to, jak uczynić ten budynek
piękniejszym, ale dokonując realnych modyfikacji (nie możesz
budynku wyburzyć). Może uczyń go najbardziej zielonym w
mieście. Rozrysuj projekt proponowanych zmian. Tutaj masz
zdjęcia takich obiektów z innych miejsc świata.

Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

https://pixabay.com/pl/


      Stwórz listę roślin, które zakupisz. Wybierz te, którym będą
odpowiadać warunki atmosferyczne panujące w miejscu, gdzie
znajduje się budynek. Stwórz kosztorys zakupów. 

Czy jesteś w stanie określić, jaki jest procentowy udział terenów
zielonych w Twojej miejscowości?

ZAGADKA: Przeczytaj artykuł:
https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/ktore-z-
naszych-miast-jest-najbardziej-zielone/7869/  Wskaż, które
miasto zdobyło tytuł najbardziej zielonego. Druga litera wyrazu
potrzebna będzie do rozwiązania głównego hasła. 

        Dla równowagi udajemy teraz do najpiękniejszego miejsca
w Twojej miejscowości. Może do być piękna kamienica, teren
zielony, najbardziej reprezentatywna ulica w mieście. Zastanów
się, co czyni ją dumą mieszkańców.

      Znasz na pewno "Odę do radości": 
"O, radości, iskro bogów, 
kwiecie Elizejskich Pól, 
święta, na twym świętym progu 
staje nasz natchniony chór. 
Jasność wszystko zaćmi, 
złączy, co rozdzielił los. 
Wszyscy ludzie będą braćmi 
tam, gdzie twój przemówi głos".
Dokonaj parafrazy tego tekstu w taki sposób, aby stał się odą do
najpiękniejsze miejsca Twojego miasteczka. Następnie wyrecytuj
odę w nowej wersji. Nagranie umieść w grze.

ZAGADKA: Ostatnia litera imienia autora tekstu „Ody do
radości” ( w wersji spolszczonej) będzie potrzebna do
rozwiązania głównego hasła. 

https://rynekpierwotny.pl/wiadomosci-mieszkaniowe/ktore-z-naszych-miast-jest-najbardziej-zielone/7869/


przybliży charakter miejsca,
dookreśli powody powstania takiego miejsca,
wskaże pozostałości jakiejkolwiek kultury tego obszaru.

        Znajdź największą dziurę w swojej miejscowości.
Patologiczne, opuszczone i przypominające slams miejsce.
Wszędzie można odnaleźć takie enklawy upadku. 
Przygotuj materiał filmowy z narracją, która:

 
                                    Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay       

      
      Następnie zostań restauratorem tej przestrzeni. Zamień ją w
użyteczne miejsce miasta. W tym, że celu weź pod uwagę
potencjalne obiekty użyteczności publicznej: atrakcyjny
skatepark, galeria młodzieżowego handlu wymiennego czy
,,ciastkownia wyrobów naturalnych". 
Może być tysiąc  innych pomysłów na aranżację przestrzeni, 
 która stanie się sercem miasta! 
Zamień Powiśle B.Prusa 

      https://niezlasztuka.net/o-sztuce/aleksander-gierymski-watki-warszawskie-warszawa/

https://pixabay.com/pl/
https://pixabay.com/pl/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/aleksander-gierymski-watki-warszawskie-warszawa/


w ekskluzywną dzielnicę swojego miasta. Stwórz projekt w
dowolnej aplikacji, a zdjęcie umieść tutaj. 

                                                 Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

ZAGADKA: Przypomnij sobie, w jakim mieście toczy się
większość wydarzeń „Lalki” B. Prusa. Piąta litera tego wyrazu
utworzy końcowe hasło (odp. Warszawa - litera Z).
 

        Wyobraź sobie, że Twoje miasto przypomina topografię
Warszawy lat 70-tych XIX wieku. Pomyśl, że przenosisz się w
czasie, poznajesz ulice i najsłynniejsze kamienice
przypominające rzeczywistość z ,,Lalki” Bolesława Prusa.
Przecież kojarzysz naszą stolicę. Być może byłeś kiedyś w
Warszawie na szkolnej wycieczce i szedłeś Krakowskim
Przedmieściem. Jeśli jednak nie...rusz wyobraźnią!

 
                                     Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay
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        Po pierwsze, wybierz w Twoim mieście taką ulicę, która
może przypominać Krakowskie Przedmieście i słynny sklep
Wokulskiego. Jeśli uznasz, że będzie to reprezentatywna galeria
handlowa - udaj się właśnie tam. Jeśli nie ma takiej w Twojej
okolicy, rusz głową - wybierz takie miejsce, do którego będzie
pasował opis:
Sklep Mincla znałem od dawna, ponieważ ojciec wysyłał mnie
do niego po papier, a ciotka po mydło. Zawsze biegłem tam z
radosną ciekawością, ażeby napatrzeć się wiszącym za szybami
zabawkom. O ile pamiętam, był tam w oknie duży kozak, który
sam przez się skakał i machał rękoma, a we drzwiach - bęben,
pałasz i skórzany koń z prawdziwym ogonem. Wnętrze sklepu
wyglądało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem
dojrzeć z powodu ciemności. Wiem tylko, że po pieprz, kawę i
liście bobkowe szło się na lewo do stołu, za którym stały
ogromne szafy, od sklepienia do podłogi napełnione szufladami.
Papier zaś, atrament, talerze i szklanki sprzedawano przy stole
na prawo, gdzie były szafy z szybami, a po mydło i krochmal
szło się w głąb sklepu, gdzie było widać beczki i stosy pak
drewnianych.
Nawet sklepienie było zajęte. Wisiały tam długie szeregi
pęcherzy naładowanych gorczycą i farbami, ogromna lampa z
daszkiem, która w zimie paliła się cały dzień, sieć pełna korków
do butelek, wreszcie wypchany krokodylek, długi może na
półtora łokcia.
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/lalka.pdf

      Zabaw się w pisarza, który wehikułem czasu przeniesie się do
współczesności i stworzy opis wystawy sklepowej XXI wieku. 
Pokaż, że na tej wystawie spotkały się różne ,,kraje” - stwórz
katalog marek i firm, które zawitały do tego konkretnego sklepu.
Udaj się w topograficzną podróż po mapie świata i oznacz kraje,
z których pochodzą odnalezione marki.

ZAGADKA: Jak miał na nazwisko subiekt, przyjaciel
Wokulskiego. Ostatnią literę jego nazwiska zapamiętaj do
końcowego hasła. (Rzecki - litera i) 



      Wystawa sklepowa przypomina prostopadłościan:

             Fot. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pitagoras_en_el_espacio.png

Inspirując się opisem z ,,Lalki” B.Prusa, zaprojektuj witrynę
sklepową XIX wieku. Uszanuj symetrię, wykorzystanie całej
przestrzeni, a jednocześnie nie zapomnij o estetyce. Zwizualizuj
to zadanie w fotografiach wykonanych telefonem, a następnie
umieść je na fikcyjnym profilu na Instagramie. Niech Twój sklep
popłynie do całego świata:

                                              

                                                Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

Niech cieszy się Ignacy Rzecki i Stanisław Wokulski również, że
sklep galanteryjny wpisał się w globalizację XXI wieku.

        Zakochani są wszędzie. Tak, jak magiczne kłódki
przyczepiane do barierek na mostach:

                                              

                                                 Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay
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Pora na miejsca, w których spotykają się zakochani w Twoim
mieście. Powiesz, miłość jest przereklamowana. Nieszczęśliwa.
Ulotna. Zgoda. Zupełnie jak w ,,Lalce” B.Prusa. 

      Inspirując się portalem
https://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-5045-
trasa_sciezki_literackiej_lalka.html  stwórz trasę zakochanych
w Twoim mieście, ich ulubione parkany, kawiarenki, ławeczki czy
po prostu bulwary. 

                                               Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

W każdym miejscu wykonaj zdjęcie i dopasuj literacki opis
spotkania zakochanych, inspirując się dziejami np. Romea i Julii,
Tristana i Izoldy, Wertera i Lotty.

      Poszukaj w źródłach historycznych Twojego miasta (na czas
gry zasoby sieci) przejmującej opowieści o parze zakochanych.
Być może będą to Twoi dziadkowie lub dalecy krewni czy
protoplaści rodu. Zareklamuj ich miłość, tworząc podcast. Zgłoś
się do lokalnej stacji radiowej i zaproponuj współpracę:)

      Inspirując się wzorem mozaiki 

             https://www.elle.pl/decoration/artykul/mozaika-milosc-w-szczecinie-190702095537

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-5045-trasa_sciezki_literackiej_lalka.html
https://pixabay.com/pl/
https://www.elle.pl/decoration/artykul/mozaika-milosc-w-szczecinie-190702095537


zaprojektuj mozaikowe słowo klucz, które Twoim zdaniem
najbardziej określa relacje między Stanisławem Wokulskim a
Izabelą Łęcką. Twoja mozaika może być wykonana z papierków
po cukierkach, ścinek materiałów, biletów tramwajowych etc.
Baw się wyobraźnią!

ZAGADKA: Trzecia litera słowa Miłość będzie potrzebna do
hasła końcowego. (litera ł)

       
        Znajdź zegar w swojej miejscowości. Może być dworcowy,
zamkowy, na wieży ratusza lub kościoła, może być współczesny
lub zabytkowy. Czas to przecież wartość uniwersalna.

                                                   
                                                 Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

Czym jest czas? – pozornie jest to bardzo proste pytanie. Ale
tylko pozornie. Wszystkim się przecież wydaje, że wiedzą, jak
zdefiniować czas. Natomiast, gdy mamy powiedzieć ścisłą
definicję czasu – napotykamy trudności.

      Stwórzcie własną definicję czasu - zilustrujcie swoje
skojarzenia, odszukajcie cytaty, filmy, dzieła literackie,
malarskie, które dotyczą czasu. Wykonajcie kolaż/tablicę
inspiracji na temat czasu.

      Zastanawiałeś się, jaka jest prawdziwa wartość czasu? Ile
kosztuje czas? Szukanie odpowiedzi na pytanie: Jak efektywnie
zarządzać czasem?- to jedna z największych zagadek
współczesności. Ile kosztuje czas? - czyli o efektywnym
zarządzaniu czasem (jakoszczedzacpieniadze.pl)

https://pixabay.com/pl/
https://jakoszczedzacpieniadze.pl/efektywne-zarzadzanie-czasem-koszt-czasu


      „Oblicz” swój dzień - rozpisz plan swojego dnia i skoryguj tak,
aby jak najlepiej wykorzystać czas. Wymyślcie wspólnie 5
sposobów na „rozmnożenie czasu”.

                                                Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

      
      Zareklamuj czas! Stwórz plakat, nagraj spot reklamowy.

      Przygotujcie debatę: CZAS - SPRZYMIERZENIEC CZY WRÓG? 

ZAGADKA: Jedna z liter słowa CZAS oznacza rzymską liczbę
100 i jest symbolem węgla. Właśnie ta będzie potrzebna do
hasła końcowego.

      A gdyby tydzień miał 8 dni? Na co byście go wykorzystali?
Może na odpoczynek? Czas wolny odgrywa bardzo ważną rolę w
życiu człowieka. O znaczeniu i funkcjach czasu wolnego możesz
przeczytać tu: Czas wolny – funkcje i znaczenie dla dorosłych i
dzieci - WP Kobieta Ogłoście konkurs na najlepszą nazwę
nowego - ósmego dnia tygodnia :)

https://pixabay.com/pl/
https://kobieta.wp.pl/czas-wolny-funkcje-i-znaczenie-dla-doroslych-i-dzieci-6352269406586497a


      Porozmawiaj z bliskimi, jak oni spędzali czas wolny, gdy byli
w Twoim wieku. Przygotuj wystawę zdjęć: CZAS WOLNY
WCZORAJ I DZIŚ. Może spróbujesz poskakać w gumę lub zagrać
w podchody? A może namówisz rodziców na park linowy lub
nagranie TikToka?

      Czy masz ulubione miejsce spędzania wolnego czasu w
Twojej miejscowości? 
Może zaprojektujcie je wspólnie - plac zabaw, skatepark,
siłownia pod chmurką, kino plenerowe, park rozrywki?
Zastanówcie się, kto może pomóc Wam taki projekt zrealizować i
skąd pozyskać fundusze na realizację. Napiszcie maila do
potencjalnego sponsora Waszego przedsięwzięcia. 
Pięć kroków do zdobycia sponsora | Narodowe Centrum Kultury
(nck.pl)  A może takie miejsce na chwilę relaksu powstanie w
Waszej szkole? 

                                                 Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

       „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”
(Jan Paweł II). Trzeba poznać historię, aby odpowiedzialnie
wpływać na teraźniejszość i tworzyć przyszłość. A czy Wy znacie
historię swojej miejscowości? Idźcie do miejsca, które
,,opowiada” historię Waszej miejscowości. 

      Stwórzcie wątek na twitter, w którym będziecie opowiadać
znane bardziej lub mniej i zasłyszane historie i tajemnicze
opowieści o waszym mieście. 

https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/piec-krokow-do-zdobycia-sponsora
https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy-/blog/piec-krokow-do-zdobycia-sponsora
https://pixabay.com/pl/


                                          Co się stało z Sediną? | sedina.pl

      Zaprojektujecie mural, na którym utrwalicie ważne chwile,
postacie z historii waszej miejscowości?

      

                                           Mural szczecin - artykuły | Szczecin Nasze Miasto

A może opracujecie historię swojego miasta w formie komiksu?

       Zatrzymajcie pamięć w kapsule czasu - ,,włóżcie” do niej to,
co chcecie i co warto zachować dla przyszłych mieszkańców
miasta. Może to być miejsce, postać, pomnik przyrody, budynek
lub przedmiot. Wykonajcie zdjęcia, rysunki, napiszcie
opowiadanie, nagrajcie film, wywiad. 
KAPSUŁY CZASU - WIADOMOŚCI DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ -
Odkrywamy Zakryte

                                            Niesamowite darmowe obrazy - Pixabay

http://sedina.pl/wordpress/index.php/2008/03/22/co-si-stao-z-sedin/
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ZAGADKA: W jakiej miejscowości znaleziono najstarszą kapsułę
czasu w Polsce? Piąta litera tego wyrazu potrzebna będzie do
hasła końcowego. (odp. Strzegom - litera e).      

       Adam Asnyk wołał do młodych: 
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść.
Odszukaj miejsce, w którym historia spotyka się ze
współczesnością. 

                                           
                           Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (sika.com)

      Puśćcie wodze fantazji i zaprojektujcie nowy symbol miasta /
jego logo, w którym połączycie elementy historii z
nowoczesnością. To może być początek nowego rozdziału jego
historii :)

         To już finał naszej zabawy. Mamy nadzieję, że bawiłeś
się świetnie. 

Czas na ułożenie hasła końcowego. W zagadkach ukrytych w
poszczególnych zadaniach zdobyłeś litery. Ułóż z nich
końcowe hasło. Napisz je tutaj.

Może sam ułożysz grę...o człowieku.

A jeżeli Twoje miasto nadal Cię fascynuje proponujemy
projekt: MIASTO PRZYJAZNE NATURZE. Jak go zrealizować?
Sprawdź tu: Jak pracować metodą projektu - Kursy
Nauczycielwsieci.pl

https://pol.sika.com/pl/realizacje/filharmonia-szczecin.html
https://kursy.nauczycielwsieci.pl/product/jak-pracowac-metoda-projektu/?fbclid=IwAR0SPpT6CfZIgCK1JGvf9GaUgX7wPLVJS3frWtcoGFV6h0TyBC36vKnmvfk

