
 

 

 

 

 

 

Instrukcja udziału w Wirtualnej Grze Miejskiej 

 

Aby poprawnie wysłać zgłoszenie do udziału w grze, należy wysłać na adres 

biuro@ohana.com.pl: 

  wypełnioną kartę odpowiedzi, dostępną do pobrania na stronie; 

  mapę Polski z naniesionymi na nią miastami, o którym mowa  

w zadaniach z miast: Lublin, Gniezno, Toruń. 

(Poprzez naniesienie na mapę rozumie się zaznaczenie kropką i podpisanie miasta.  

Można to zrobić w dowolnym programie graficznym (Paint, Photoshop itp.), lub poprzez 

wydrukowanie mapy i naniesienie miast ręcznie (potem należy wykonać zdjęcie zapisanej 

mapy i dodać je jako załącznik) 

  inne załączniki do zadań (jak np. nagranie głosowe do Trójmiasta, jeśli 

zdecydujecie się na taką formę. 

 

Omówienie wykonania zadań: 

 

Poznań – tekst opowiadający legendę powstania rogali, napisany przy pomocą gwary 

miejskiej, należy wstawić w kartę odpowiedzi 

Łódź - wyłapanie błędów w tekście. Tekst ten znajduje się też w karcie odpowiedzi, i w niej 

należy zmienić błędne słowa na prawdziwe. 

Lublin – na mapę konturową Polski, którą pobrałeś na naszej stronie internetowej, nanieś 

miasta, o których mowa w zadaniu. Zrób to przy użyciu koloru zielonego. Można to zrobić 

w dowolnym programie graficznym (Paint, Photoshop itp.), lub poprzez wydrukowanie 

mapy i naniesienie miast ręcznie. 

 Sandomierz – odpowiedź na zadanie wpisz w kartę odpowiedz 

   Kazimierz Dolny – Na przerobionym zdjęciu budynku zaznacz różnice, 

   które zauważasz między tym zdjęciem, a oryginalnym. Możesz je  

   zaznaczyć w dowolnym programie graficznym (Paint, Photoshop itp.), 

   lub wydrukować obrazek, zaznaczyć je ręcznie, a następnie wykonać 

                 zdjęcie z zaznaczonymi różnicami i dodać je do karty pracy 

   Twierdza Modlin – rozszyfrowane zdanie zapisz w kartę odpowiedzi. 

    Toruń – miasta, o których mowa w zadaniu, nanieś na mapę  

    kolorem niebieskim.  Można to zrobić w dowolnym programie 

     graficznym (Paint, Photoshop itp.), lub poprzez   

    wydrukowanie mapy i naniesienie miast ręcznie. 
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Wrocław – wejście na mapę google, wyszukanie na niej Wrocławia. Postawienie w 

centrum miasta „ludzika Google”, aby spacerować po mieście i szukać krasnali.  

(w prawym dolnym rogu znajduje się ikonka , należy nacisnąć na nią lewym 

przyciskiem myszki, i przytrzymując (nie puszczając!) przeciągnąć na wybrane miejsce  

w mieście (proponujemy zacząć od centrum). Gdy już naprowadzimy ludzika na wybrane 

miejsce, puszczamy przycisk, i pokazuje nam się widok, po którym możemy spacerować.  

Szukamy krasnali (max 10), gdy je znajdziemy, wykonujemy im screena, mając w 

przeglądarce internetowej w karcie obok otwartą stronę www.ohana.com.pl. Przykład: 

 

 

      Kraków: wykonanie dowolnym sposobem stwora opisanego w zadaniu. 

  Dzieło fotografujemy i wstawiamy w kartę odpowiedzi. 

   Kopalnia Soli w Wieliczce – obejrzyj nagrania wideo w linku, które są 

   podane w wideo oraz idź na „spacer” po Kaplicach. Pamiętaj, że  

          spacerując po Kaplicach, nie od razu widać, gdzie ukryte są informacje 

   – czasami trzeba blisko podejść jakiegoś obiektu, aby wyświetliła nam 

    się o nim informacje. Znajdź odpowiedzi na zawarte w zadaniu 

   pytania i wpisz je w kartę odpowiedzi. 

     Praga – naciśnij na gif, aby go zatrzymać. Wylosujecie  

     6 obrazków na kościach. Musicie ułożyć historię Zegara 

           Orloj, która będzie zawierała wszystkie 

          6 wylosowanych słów. 
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Karkonosze – obejrzyj film, o którym mowa w zadaniu. W trakcie seansu wypatruj miejsca, 

o które Cię prosimy. Gdy je znajdziesz, zrób zdjęcie tak, aby było widać scenę, o którą Cię 

prosimy, oraz kartkę z napisem „Ohana”.  

Przykład: 

 

 

Berlin – ze strony podrozepokulturze.pl, podanej na stronie, wybierz jedno z dzieł i zrób jego 

replikę, odwzorowanie. Możesz namalować albo jakoś odtworzyć, tak jak my to zrobiliśmy 

w przykładzie. Zdjęcie swojego dzieła dodaj do karty odpowiedzi. 

  Mazury – rozwiąż quiz podany w zadaniu. Nie szukaj odpowiedzi  

  w internecie – postaraj się go rozwiązać samodzielnie! To quiz, nie 

sprawdzian :) 

   Praga – naciśnij na gif, aby go zatrzymać. Wylosujesz 6 obrazków  

   na kościach. Musisz ułożyć historię Zegara Orloj, która będzie  

  zawierała wszystkie 6 wylosowanych słów. 

    Kielce – Wejdź na stronę wolnelektury, do której link masz w zadaniu, 

   aby otworzyć książkę „Quo vadis”. Jeśli masz jej papierową wersję  

    oczywiście też możesz z niej skorzystać. Spisz na kartce pierwsze 

    litery w rozdziałach, których numery podane są w zadaniu.  

     W karcie odpowiedzi napisz, jakie słowo Ci wyszło  

     i krótko coś o nim napisz. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wilno – znajdź na Google Mapach miejsce, o którym mowa w zadaniu.  

w prawym dolnym rogu znajduje się ikonka , należy nacisnąć na nią lewym 

przyciskiem myszki, i przytrzymując (nie puszczając!) przeciągnąć na wybrane miejsce na 

mapie.  ). Gdy już naprowadzimy ludzika na wybrane miejsce, puszczamy przycisk, i 

pokazuje nam się widok, po którym możemy spacerować. Za pomocą słownika lub 

tłumacza należy przetłumaczyć tekst, o który pytamy w treści zadania i wstawić go w 

kartę odpowiedzi. 

Gniezno - na mapę konturową Polski, którą pobrałeś na naszej stronie internetowej, nanieś 

miasta, o których mowa w zadaniu. Zrób to przy użyciu koloru czerwonego. Można to 

zrobić w dowolnym programie graficznym (Paint, Photoshop itp.), lub poprzez 

wydrukowanie mapy i naniesienie miast ręcznie. 

Białystok – tu nie powinno być problemów ze zrozumieniem zadania.  

Pozostaje nam gorąco nas zachęcić do jego wykonania! :) 

 


