
SCENARIUSZ „Warsztaty Geocaching” 

Typ warsztatu: Wielopokoleniowe 

Czas realizacji: 25h  

 

 

Krótki opis warsztatów  

 Warsztaty tworzenia gry terenowej powiązanej z aplikacją Geocaching, mają na celu prototypowanie, projektowanie i produkcję elementów gry 
osadzonej w aplikacji oraz udostępnionej w oficjalnej wersji gry terenowej Geocaching, która cieszy się  dużym zainteresowaniem wśród dzieci i 
młodzieży. Tematem stworzonej gry są wydarzenia związane z historią miasta Iława.Grupa współuczestniczy w całym procesie tworzenia 
elementów gry, od wstępnej koncepcji, poprzez kolejne etapy, fizyczne tworzenie skrzynek, zawartości materialnej, tworzenie elementów 
strategicznych takich jak: szyfry,kody, quizy, krzyżówki online, które mają dostarczyć wyzwań służących osiągnięcie celu, jakim jest etap 
finałowy w postaci skrzyni z nagrodami dla uczestników. 

 

Główny cel 

1.Stworzenie kompletnego zestawu elementów składających się na grę terenową w aplikacji Geocaching, zapoznanie z aplikacją. 

2.Poznanie nowych umiejętności z zakresu: projektowania graficznego, aplikacji do tworzenia gier, aplikacji do kodowania, tworzenia quizów 
online, projektowania interfejsu w rzeczywistości wirtualnej. 

3.Poszerzenie kompetencji społecznych, praca w grupie, współpraca nad wyzwaniem, które prowadzi do konkretnego produktu. 

4.Wiedza z zakresu procesów design thinking, od zalążka pomysłu do jego realizacji, storytelling. 

5.Poszerzenie wiedzy na temat historii lokalnej oraz ważnych kontekstów kulturowych miasta.  

 

Grupa docelowa 

Warsztaty wielopokoleniowe 

 



Pojęcia  

*skrzynka (skrzynka Geocache, pojemnik Geocache) - ilekroć mowa o “skrzyni” autor ma na myśli fizyczny przedmiot będący elementem gry Geocaching, 
pojemnik będący docelowym przedmiotem gry, zawierający nagrody, gadżety oraz notatnik-logbook w którym uczestnicy zapisują odnalezienie. 

 

Harmonogram i czas realizacji zadania 

 

 

Czas Opis 

 

5h 

 

 

Dzień 1 

Zajęcia w terenie: Geocaching -jak to działa?, plenerowy Design Thinking  
1.Moduł integracyjny, zawiązanie grupy, przedstawienie kolejnych punktów scenariusza, omówienie zagadnień; oczekiwania 

uczestników względem warsztatów; przygotowanie kontraktu grupowego. 

2.Zajęcia w terenie, pierwsze kroki z aplikacją Geoaching, instalacja i zarejestrowanie użytkowników w aplikacji, elementy 

składowe aplikacji; spacer badawczy w celu odnalezienia skrzynki Geocache w pobliskim lesie 

3.Analiza procesu poszukiwania skrzynki:co pomaga a co przeszkadza w poszukiwaniu, jak powinna wyglądać dobrze 

zaprojektowana gra; pojęcie grywalizacji; analiza etapów poszukiwania skrzynki Geocache 

4.Analiza oficjalnych materiałów info-promo na temat zabawy Geocaching, omówienie strony aplikacji oraz dostępnych materiałów 

online i powiązanych stron. 

 

 


