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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO –  KONSPEKT I ZAŁOŻENIA GRY  

 

KONSEPKT I ZAŁOŻENIA GRY DYDAKTYCZNEJ  

„ZAGOSPODARUJ ZIELONE PODKARPACIE” 

 

Gatunek: gra przyrodnicza, dydaktyczna  

Liczba graczy: 4-12 osób 

Opis: Uczestnicy gry podczas rozgrywki wcielą się w mieszkańców pewnego obszaru chronionego. Będą 

reprezentantami czterech grup obywateli (władze, przedsiębiorcy, miłośnicy przyrody i lokalna społeczność). 

Podstawowym celem graczy jest stworzenie tego obszaru jak najbardziej zbliżonego do ich wizji, tak by 

pogodzić rozwój obszaru z ochroną przyrody. Realizacja wizji jest możliwa przez rozmieszczanie na obszarze 

rozmaitych obiektów. Decyzje o lokalizacji obiektów podejmują ostatecznie władze, po przekonsultowaniu ich 

z przedstawicielami poszczególnych grup. Gra składa się z czterech tur, które polegają na dyskusji 

o umieszczaniu różnych obiektów w określonych miejscach na danym terenie. Na początku każdej tury gracze 

otrzymują wskazówki, które stawiają dodatkowe cele i często wymuszają współpracę pomiędzy grupami 

mającymi sprzeczne interesy. Celem gry jest zapoznanie jej uczestników z tematem zrównoważonego rozwoju. 

Gra ma zachęcać wszystkie grupy do aktywnego włączania się w działania na rzecz ochrony środowiska. Ma ona 

przyczynić się również do zwiększenia obywatelskiej świadomości, co z kolei doprowadzi do głębszego 

zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego. Formuła ma być na tyle prosta, aby nie wymagała 

specjalistycznej wiedzy. Uczestnicy gry wcielając się w przedstawicieli różnych grup interesariuszy, uczą się 

negocjowania swoich stanowisk i osiągania optymalnego dla wszystkich stron rozwiązania. Dowiedzą się, w jaki 

sposób podejmować współpracę z innymi grupami, a także zyskają wiedzę na temat zasad dyskusji 

i formułowania skutecznych argumentów. Grę prowadzi moderator – np. nauczyciel.  

Wstępne zasady gry:  

Na początku gry każdy z graczy losuje swoją rolę. Każda tura zaczyna się od przedstawienia tematu przez 

władze. Władze układają na planszy kartoniki obiektów, które planują na danym terenie umieścić.  

Następnie każda z grup układa na planszy – jedynie na polach które są przedmiotem tych konsultacji – 

proponowane przez siebie obiekty: 

 Przedsiębiorcy: np. obiekty noclegowe i gastronomiczne, parkingi, nadajniki WI-FI; 

 Lokalna społeczność: np. deptak, ławki, zabudowa mieszkaniowa; 

 Miłośnicy przyrody: np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne, stojak na rowery, miejsce do segregacji 

śmieci, ekologiczne gospodarstwa. 

Kolejnym etapem jest próba wypracowania wspólnego planu, który przedstawiany jest władzom. Władze 

podejmują decyzje dotyczące konkretnych pól. Grupy w ankiecie oceniają decyzje miasta. Moderator zbiera 

ankiety i wpisuje zsumowany wynik na specjalnym formularzu.  

Zawartość gry:  

─ instrukcja wyjaśniająca w szczegółowy sposób reguły rozgrywki dla wszystkich graczy (instrukcja 

ogólna i instrukcje szczegółowe dla grup); 

─ plansza z mapą obszaru, na której będą układane obiekty. Każde pole podlega ograniczeniom 

wynikającym z szerszej polityki obszaru (nie wszystkie obiekty mogą stanąć na każdym polu); 

─ ogólna polityka miejsca cennego pod względem przyrodniczym  

─ zestawy obiektów dla każdej z grup, symbolizujące rozmaite inwestycje, które mogą być realizowane 

na tym obszarze; 
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─ bloczki ze wskazówkami na kolejne tury gry, zawierające opisy celów, do realizacji których gracze 

będą dążyć podczas każdej tury; 

─ ankiety zadowolenia dla mieszkańców; 

─ tabela z oceną władz dla mieszkańców; 

─ test sprawdzający dla uczestników na zakończenie gry.  

 


