
 

Załącznik nr 2 do regulaminu stołecznego konkursu „Najciekawsza mapa edukacyjna WawaCraft”  

Opis mapy edukacyjnej 

1. Obszar tematyczny (podkreśl jedno wybrane): 

a) EkoWawaCraft (mapa dotycząca zrównoważonego rozwoju Warszawy), 

b) SzachoWawaCraft (mapa dotycząca szachów), 

c) HistoWawaCraft (mapa dotycząca historii Warszawy). 

2. Tytuł mapy: 

„Odbudowa Warszawy” 

3. Cele: 

1) Ogólne: 

a) rozwijanie kompetencji cyfrowych zespołu z wykorzystaniem edukacyjnej wersji gry 

Minecraft, 

b) twórcza praca zespołowa, wdrażanie niekonwencjonalnych działań z uczniami, 

stawiających na ich kreatywność i samodzielność. 

2) Szczegółowe: 

a) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat Warszawy 

powojennej podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 

b) selekcjonowanie i porządkowanie informacji. 

 

4. Ogólny opis mapy: 

Mapa składa się z trzech zadań dotyczących historii Odbudowy Stolicy Polski. Gracz wykonując 

zadania uczy się i bawi równocześnie. Przywołane zostały historyczne budowle, miejsce czy postacie, 

które przyczyniły się do odbudowy powojennej Warszawy. Uczeń podróżuje portalem wehikułu 

czasu, który przenosi go w dane miejsce w przeszłości, aby dowiedzieć się więcej o sytuacji odbudowy 

Miasta Stołecznego. 
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5. Przebieg gry/kolejne zadania na mapie: 

1) Znajdź plany odbudowy Warszawy 

a) opis: Zadanie polega na odnalezieniu planów odbudowy Warszawy z 1945r. i 

dostarczeniu dokumentu z powrotem do Józefa Sigalina oraz Romana Piotrowskiego, 

którzy zajmowali się odbudową Stolicy, 

b) praktyczne wskazówki:  

w pokojach Pana Romana Piotrowskiego będą ukryte skrzynki. W jednej z nich będą 

ukryte plany. Podpowiedź: szukaj obok doniczki z kwiatkiem, 

c) tematyczna grafika/grafiki (Print Screen z mapy): 
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2) Zbuduj Pałac Kultury i Nauki 

a) opis: Lew Rudniew projektuje Pałac Kultury i Nauki i potrzebuje pomocy, pomóż mu 

odwzorować budowlę w mniejszej skali, 

b) praktyczne wskazówki: Używaj kilofa, aby usuwać niepotrzebne bloki. Pracę ocenia 

nauczyciel, 

c) tematyczna grafika/grafiki (Print Screen z mapy): 
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3) Odszukaj plany Rekonstrukcji Zamku Królewskiego  

a) opis: Prof. Jan Zachwatowicz zgubił swoje plany rekonstrukcji Zamku Królewskiego. 

Odszukaj zaginione plany w zawiłym Labiryncie połączonym z rozległymi kanałami 

Lindleya, 

b) praktyczne wskazówki: uważaj na pułapki,  w  kanałach możesz znaleźć skrzynie z 

bonusem, 

c) tematyczna grafika/grafiki  (Print Screen z mapy): 

 

 

6. Ewentualne uwagi: 

Brak 

7. Autorzy:   

Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.  


