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Ksenia Erdmann –  nauczycielka matematyki ze

Szkoły Podstawowej AMS we Wrocławiu.
Na lekcjach stosuje narzędzia TIK, tworzy 

szkolne escape roomy. Fanka sketchnotingu.
Prywatnie podróżniczka kochająca muzykę i śpiew

Wojciech Wątor – nauczyciel matematyki 
z Embassy International School w Krakowie.

Pasjonat nowoczesnych rozwiązań w edukacji
i neurodydaktyki. Po godzinach podróżnik, kucharz

i fan dobrej książki.



Czym są ER i grywalizacja?
Grywalizacja  (również gamifikacja,) – wykorzystywanie schematów       
i mechanizmów znanych z gier poza kontekstem gier, zwłaszcza w różnych
działaniach grupowych, w celu zwiększenia zaangażowania osób
wykonujących określone zadania.*

*Wikipedia



lepsze podejście do nauki
zwiększona uwaga, koncentracja i zaangażowanie
ograniczonie zachowań nieporządancyh
rozwijanie kreatywnego myślenia
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
dobra zabawa
integracja

Korzyści stosowania grywalizacji:
 

Czym są ER i grywalizacja?

*edsys.in



Escape room to gra, w której zespół uczestników i uczestniczek wciela się   
 w role i wspólnie poszukuje wskazówek, rozwiązuje zagadki i wykonuje
zadania.  Uczestnicy zabawy są najczęściej zamknięci w jednym lub kilku
pomieszczeniach i pod presją czasu muszą się wydostać.

Czym są ER i grywalizacja?

*Wikipedia



 stacjonarne
pomieszczenie

drużyna
rekwizyty
współpraca

online
przeglądarka 
praca samodzielna
zagadki online

 

Rodzaje Escape Room�w



 Zastanów się nad celem jaki chcesz osiągnąć. Czego chcesz
nauczyć uczestników i uczestniczki?

1.

Od czego zaczą�?

Zapoznanie z pisarzem/pisarką

Integracja

Promocja książki lub wydarzenia

Celebracja specjalnej okazji



2. Wymyśl ciekawą historię, która wprowadzi czytelników w temat.



3. Zastanów się jakie treści zadań chcesz umieścić.
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ej

Miejsce pochówku 

Juliusza Słowackiego

Nazwisko autora
najbardziej znanych trenów

Liczba Horkruksów
Biblioteka, która posiada ksiażki

oprawione w ludzka skórę

Wymiary najmniejszej 

ksiażki na świecie

Wynalazcy druku

Liczba drzew potrzebna do

wyprodukowania 100-kartkowej ksiażki

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła"



4. Poszukaj interesujących, tematycznych grafik w sieci, pamiętając
o poszanowaniu praw autorskich.

Pixabay Google - Grafika Freepik

http://pixabay.com/
https://pl.freepik.com/


5. Zaplanuj, które narzędzia wykorzystasz do sformułowania
zagadek w ciekawy sposób.



Narzędzia i strony do formułowania zagadek
festisite.com

http://festisite.com/


Narzędzia i strony do formułowania zagadek

learningapps.org

http://learningapps.org/


Narzędzia i strony do formułowania zagadek
youtube.com

http://youtube.com/


Narzędzia i strony do formułowania zagadek
jigsawplanet.com

https://www.jigsawplanet.com/


Narzędzia i strony do formułowania zagadek
Generator szyfrów

http://luthorien.altervista.org/Tools/alphabets.htm?fbclid=IwAR20ggXbbruxCl-xjzCaZ9caZ3tU8uJ4BAgvJBHZG0r4GG4bNDkJhyQxjfo


Generatory

Łamigłówki: worksheetworks.com/puzzles



Generatory
Recepty: prescriptionmaker.com



Generatory

Bilety: tickets.kadsoftwareusa.com



Generatory

Tekst: ransomizer.com



Generatory
NEWS: https://classtools.net



6. Rozrysuj sobie plan gry - które zadanie do czego prowadzi?



6. Rozrysuj sobie plan gry - które zadanie do czego prowadzi?

START

Pomieszczenie 1

Pomieszczenie 2
Pomieszczenie 3

Szuflada Lampa



PODAJ NARZĘDZIA ONLINE I STRONY
INTERNETOWE, KT�RE WEDŁUG CIEBIE MOGĄ SIĘ

PRZYDA� DO FORMUŁOWANIA ZAGADEK DO
ESCAPE ROOMU.

BURZA MÓZGÓW

menti.com
kod: 93 34 43



POMYSŁY UCZESTNIK�W WEBINARU:



Narzędzia do tworzenia ER online

FORMULARZ GOOGLE
+ informacja o tym, który uczeń wziął udział

+ możliwość udostępniania pliku do edycji
- mało zachęcająca szata graficzna
- brak gotowych szablonów

GENIALLY
+ przyciągająca wzrok szata graficzna
+ możliwość udostępniania pliku do edycji
+ gotowe szablony
- brak informacji o tym, który uczeń wziął udział
 

NAJBARDZIEJ POPULARNE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGtysd0AyitbGiaVKAnecasYCTx4on6L5fxDw9Y_7hZpoZKw/viewform


Narzędzia do tworzenia ER online
MNIEJ POPULARNE, ALE R�WNIEŻ CIEKAWE:

DECK TOYS
+ informacja o tym, który uczeń wziął udział
+ ciekawa szata graficzna
+ dużo wbudowanych gier
- ograniczona liczba projektów w bezpłatnej wersji

FLIPPITY
+ łatwość wykonania
- uboga szata graficzna



okazje ogóle 
(walentynki, dzień kobiet)

zachęta do 
przeczytania

książki

rocznica urodzin 
pisarza

rocznica otrzymania 
nagrody Nobla

dzień patrona

LIBRARY

dzień biblioteki

dzień książki

omawianie lektury

Na jaką okazję zorganizowa� ER?



OKAZJE, NA KT�RE WARTO OPRACOWA� ER 
DLA CZYTELNIK�W, TO...

BURZA MÓZGÓW

menti.com
kod: 46 81 6



POMYSŁY UCZESTNIK�W WEBINARU:



Materiały do wykorzystania
Gotowe scenariusze ER stacjonarnych:

https://drive.google.com/drive/folders/1NAISWkfwdXrYNSJFAwZg2dk5biykfE1q?fbclid=IwAR0-ZkFenbTARWFKHFbQ4hKQdcRPQF6TjGzb_LdU5FpU53YIKPx8HJ9NvHI
https://drive.google.com/drive/folders/171SoksyV7sKORHIY3EMLB60eEUTf4tpb?fbclid=IwAR0-ZkFenbTARWFKHFbQ4hKQdcRPQF6TjGzb_LdU5FpU53YIKPx8HJ9NvHI
https://drive.google.com/drive/folders/1MSIiDAp4pZqW-dz3zGvezsBriDm320UB?fbclid=IwAR0-ZkFenbTARWFKHFbQ4hKQdcRPQF6TjGzb_LdU5FpU53YIKPx8HJ9NvHI
https://drive.google.com/drive/folders/1-4QrdhS2jBgkIJtb4eaJf2tSPzLBtnEK?fbclid=IwAR0-ZkFenbTARWFKHFbQ4hKQdcRPQF6TjGzb_LdU5FpU53YIKPx8HJ9NvHI


Materiały do wykorzystania
Gotowe szablony ER online: 

https://view.genial.ly/5ebecdeb8e243b0d5a32eb26/interactive-content-er-szablon-sen-w-bibliotece
https://docs.google.com/forms/d/1rQKVMUQeT0Mk561gip-JYUrPNK123ldVSCKKCjIT-bc/edit?usp=sharing


ESCAPE ROOM w edukacji

ESCAPE ROOM w edukacji

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB:

Nagraliśmy też kilka filmów na YT:

https://www.facebook.com/groups/797701987331000/
https://www.youtube.com/channel/UCm5h-am8xHM5uDt04pcsW3w


Pytania i wątpliwo�ci



Dziękujemy za obecno��!


