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Mobilna gra miejska Rzeczpospolita Żoliborska

 

 

W ramach obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przygotowaliśmy mobilną grę
miejską Rzeczpospolita Żoliborska. Tak jak poprzednie tytuły, jest ona przeznaczona dla uczniów las 6-8
szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Do uruchomienia gry potrzebna jest
bezpłatna aplikacja Action Track, dostępna w Google Play i App Store.

Trasa rozgrywki prowadzi po Żoliborzu – dzielnicy szczególnej, bo zniszczonej w niewielkim stopniu i w
większości wypadków odbudowanej w swoim przedwojennym kształcie. Dzielnicy, w której Powstanie
Warszawskie wybuchło i trwało do prawie samego końca. Dzielnicy, w której doszło do najkrwawszych
bojów w czasie zrywu. Wreszcie – dzielnicy, która stworzyła sobie namiastkę wolnej Polski:
Rzeczpospolitą Żoliborską, w której działały policja oraz straż pożarna, wychodziły gazetki dla dzieci, a
specjalnie powołane komitety dbały o to, aby nikt nie głodował.

 

 

Instrukcja

 

https://centrumedu.ipn.gov.pl/ph/gry/22522,Gry-mobilne.html


Aby zagrać w grę w trybie terenowym (GPS), należy mieć naładowany telefon z:

a) systemem iOS ( w wersji 8.0 i wyższej) albo Android ( w wersji 4.2 i wyższej),

b) uruchomioną funkcją GPS,

c) zainstalowaną aplikacją Action Track, dostępną w Google Play i AppStore, 

d) mobilnym dostępem do internetu i włączoną usługą lokalizacji,

Gra rozpoczyna się w Parku Żeromskiego      

Po dotarciu na miejsce włącz internet i usługę lokalizacji

Po uruchomieniu aplikacji zeskanuj kod QR (dołączenia do gry), umieszczony poniżej lub na
plakacie w Przystanku Historia

Gdy zobaczysz ikonkę gry – kliknij POBIERZ

Gdy gra załaduje się w 100%, kliknij ZACZNIJ TERAZ

Gdy pojawi się pytanie KIM JESTEŚ?, wpisz swój nick i zaakceptuj przez OK

W kolejnych punktach będzie konieczna akceptacja regulaminu i podanie danych graczy

Dalej gra prowadzi automatycznie

Aby skalibrować nawigację GPS, wykonaj dłonią, w której trzymasz telefon, kilka obrotów w
kształcie cyfry 8.

Linia, którą widać na ekranie, wskazuje kierunek drogi oraz odległości w metrach do kolejnego
punktu na trasie gry. Ludzik poruszający się za linią to Ty.

Po dotarciu do danego punktu, na ekranie pojawią się kolejne informacje i zadania do
wykonania. Ważne: Czytaj uważnie informacje i zadania. Nie pomiń kliknięcia w ikonkę z
hasłem KONTYNUUJ.

Jeżeli linia pokazuje konieczność cofnięcia się, oznacza to, że jeden z punktów został ominięty i
trzeba wrócić, aż na ekranie pojawi się zadanie.

Kod QR do trybu terenowego:

 



 

Aby zagrać w trybie stacjonarnym („domowym”) należy mieć naładowany telefon z:

a) systemem iOS (w wersji 8.0 i wyższej) albo Android (w wersji 4.2 i wyższej),

b) zainstalowaną aplikacją Action Track (do pobrania w Google Play i App Store)

c) mobilnym dostępem do internetu

Następnie:

Włącz w telefonie internet

Uruchom aplikację Action Track

Zeskanuj kod QR (dołączenia do gry) umieszczony poniżej

Gdy zobaczysz ikonkę gry, kliknij POBIERZ

Gdy gra załaduje się w 100%, kliknij ZACZNIJ TERAZ

W okienku KIM JESTEŚ? wpisz swój nick (imię lub pseudonim) i zaakceptuj przez OK

W kolejnych punktach będzie konieczna akceptacja regulaminu i podanie danych graczy
(nazwa zespołu lub uczestnika gry, liczba uczestników)

Dalej gra prowadzi automatycznie

Kod QR do trybu stacjonarnego:



 

 

 

PLIKI DO POBRANIA
1 zm.pt regulamin gry Rzeczpospolita Żoliborska - tryb domowy
18.65 KB

1 zm.pt regulamin gry Rzeczpospolita Żoliborska- tryb terenowy
26.13 KB

https://centrumedu.ipn.gov.pl/download/25/57619/1zmptregulamingryRzeczpospolitaZoliborska-trybdomowy.docx
https://centrumedu.ipn.gov.pl/download/25/57620/1zmptregulamingryRzeczpospolitaZoliborska-trybterenowy.docx

