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GDZIE JEST

świąteczna gra online

MIKOŁAJ



www.noweintegracje.pl

• Poprawa współpracy i komunikacji w rozproszonym zespole

• Integracja w obliczu wspólnego wyzwania zespołowego

• Zdobycie wiedzy o różnych świątecznych zwyczajach 

• Dobra zabawa w świątecznej atmosferze

CELE
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Święty Mikołaj zaginał. Wieść głosi, że wypadł z sań, stracił pamięć a następnie zniknął. Nikt go nie widział od wielu 
dni, wszyscy go szukają w popłochu. Grupa elfów wystosowała apel do wszystkich ludzi, aby pomogli go odnaleźć.

W zadaniu biorą udział ok 10 osobowe zespoły, które przechodzą przez serię misji online.

Celem Waszego zespołu będzie przeprowadzić zakrojone na szeroką skalę śledztwo, podczas którego będziecie 
mieli możliwość zgromadzenia śladów i informacji, które pozwolą ustalić gdzie obecnie przebywa Mikołaj.

Jeśli Mikołaj się znajdzie, istnieje szansa przywrócenia mu pamięci przy użyciu specjalnej formuły. Jej elementy 
zespoły również będą gromadzić podczas poszukiwań.

W fiale zespoły składają w całość zebrane informacje, znajdują Mikołaja a następnie przy pomocy złożonej w całość 
słownej formuły przywracają mu pamięć , jak i Mikołajowe obowiązki.

FABUŁA
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• Gra trwa ok 3 godzin

• Wykorzystujemy komunikator ZOOM

• Gra rozpoczyna się i kończy we wspólnej przestrzeni – 1 pokój online

• W trakcie gry grupa podzielona jest na mniejsze zespoły, które wykonują misje w oddzielanych pokojach

• Zespoły ściśle ze sobą współpracują i wymieniają się informacjami

• Gra kończy się wspólnym ułożeniem informacji, w proces ten zaangażowanie są wszystkie zespoły

LOGISTYKA
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MISJE

Znajdź szczegół
Zespoły dostają serię obrazów, które niewiele się siebie różnią. Ich zadaniem jest znaleźć jak najwięcej 
szczegółów, które różnicują przesłane obrazy.

Web Cam
Zespoły otrzymują szczątkowe dane na temat jednego ze znanych miejsc. Ich zadaniem na podstawie 
podanych informacji jest znaleźć odpowiednią kamerkę online a następnie na podstawie obrazu z kamery 
wskazać i nazwać poszukiwany obiekt.

Kevin sam w domu
Zespoły dostają oglądają fragment kultowego filmu świątecznego. Ich zadaniem jest zapamiętać jak 
najwięcej szczegółów, aby potem odpowiedzieć na szczegółowe pytania. Aby misja się powiodła muszą 
sprawnie podzielić się zadaniami do wykonania.

Zamek św. Mikołaja 3D
Virtualny tour 3D po zamku, gdzie trzeba, znaleźć odpowiednie przedmioty i wskazówki, a następnie 
rozszyfrować imię pierwszej miłości Świętego Mikołaja.

Puzzle 
Zespoły dostają do ułożenia obrazek, gdzie wszyscy członkowie zespołu układają go jednocześnie w 
wirtualnej przestrzeni. Aby sobie pomagać, a nie przeszkadzać, potrzebna jest sprawna komunikacja. 

https://my.matterport.com/show/?m=6FcvEJDBNFF&qs=1&play=1&dh=0&gt=0&hr=0&f=0
file:///C:/Users/goti.NM/Downloads/Kevin_eng.mp4
https://www.skylinewebcams.com/pl/webcam/italia/veneto/vicenza/marostica-scacchi.html
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FINALE

Wszystkie misje zostały ukończone, zespoły wracają do wspólnego pokoju ZOOM

Tam dzielą się zdobytymi w trakcie gry informacjami, które wskazują im miejsce pobytu Mikołaja

Teraz trzeba złożyć w całość hasło, które przypomni mu kim jest

Hasło zadziałało – zespoły oglądają animację, na której przebudzony Mikołaj wsiada do sań i odlatuje w przestworza

Misja kończy się sukcesem – Mikołaj odzyskał pamięć a Święta zostały uratowane.



file:///C:/Users/goti.NM/Downloads/3 renfery.mp4
https://my.matterport.com/show/?m=6FcvEJDBNFF&qs=1&play=1&dh=0&gt=0&hr=0&f=0
file:///C:/Users/goti.NM/Downloads/Kevin_eng.mp4
https://www.skylinewebcams.com/pl/webcam/italia/veneto/vicenza/marostica-scacchi.html
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