Wiki escape room z Henrykiem Sienkiewiczem
Załączniki

Zadanie 1.
Kilka ciekawostek o Henryku Sienkiewiczu
Zaznacz właściwe odpowiedzi.

1. Według niektórych genealogów rodzina Henryka Sienkiewicza
miała wśród swoich przodków:
a. Sarmatów.
b. Tatarów.
2. W szkole młodemu Henrykowi najlepiej szły:
a. przedmioty humanistyczne.
b. przedmioty ścisłe.
3. W czasie swoich licznych podróży odwiedził między innymi:
a. Amerykę, Hiszpanię i Szwajcarię.
b. Australię, Portugalię i Norwegię.
4. W podziękowaniu od narodu Sienkiewicz otrzymał:
a. liczne przywileje dla rodziny.
b. dworek w Oblęborku.
5. Henryk Sienkiewicz miał:
a. dwoje dzieci.
b. sześcioro dzieci.
Kod QR do zadania w wersji gry w Learning apps:
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Hasło do zdobycia: latarnia.

To zadanie można również zlecić uczniom w innej wersji – kodu QR
do samodzielnego zamalowania.
Według niektórych genealogów rodzina Henryka Sienkiewicza
miała wśród swoich przodków:
Sarmatów. Pokoloruj wszystkie 1.
Tatarów. Pokoloruj wszystkie 2.
W szkole młodemu Henrykowi najlepiej szły:
przedmioty humanistyczne. Pokoloruj wszystkie 3.
przedmioty ścisłe. Pokoloruj wszystkie 4.
W czasie swoich licznych podróży odwiedził między innymi:
Amerykę, Hiszpanię i Szwajcarię. Pokoloruj wszystkie 5.
Australię, Portugalię i Norwegię. Pokoloruj wszystkie 7.
W podziękowaniu od narodu Sienkiewicz otrzymał:
liczne przywileje dla rodziny. Pokoloruj wszystkie 8.
dworek w Oblęborku. Pokoloruj wszystkie 6.
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Kod do zamalowania:
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Kod zamalowany:
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Zadanie 2.
a.
Rozszyfruj tytuły utworów, które napisał Henryk Sienkiewicz.
Wykorzystaj do tego szyfr GA-DE-RY-PO-LU-KI
b.
Dopasuj tytuł do cytatu.
c.
Kolorowe litery, po przekształceniu na właściwe i czytane po kolei,
utworzą rozwiązanie tej zagadki.
JGNIP MLZRIGNT
QLP VGEKS
IYZRZGCR
W OLSTRNK K W OLSZCZR
UGTGYNKI
Cytaty:
1. Bóg pobłogosławi wszelkim uczynkom mającym na celu dobro Zakonu.
2. (...) czasem, gdy morze bardzo jest rozhukane, woła coś na nich wśród
nocy i ciemności po nazwisku. Jeżeli nieskończoność morska może tak
wołać, to być może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także na niego i
inna nieskończoność, jeszcze ciemniejsza i bardziej tajemnicza, a im jest
bardziej zmęczony życiem, tym milsze są mu te nawoływania. Ale, by ich
słuchać, trzeba ciszy.
3. Janko, przyczajony w łopuchach, patrzył już od dawna przez otwarte
szerokie drzwi na cel wszystkich swych pożądań. Księżyc właśnie na
niebie był pełny i wchodził ukośnie przez okno do kredensu, odbijając je
w kształcie wielkiego jasnego kwadratu na przeciwległej ścianie. Ale ten
kwadrat zbliżał się powoli do skrzypiec i w końcu oświetlił je zupełnie.
Wówczas w ciemnej głębi wydawało się, jakby od nich biła światłość
srebrna…
4.
I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a bazylika
Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu.
5. Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy (…) to jest zły uczynek (…). Dobry, to
jak Kali zabrać komu krowy.
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Hasło: zakon
Zadanie 3.
Ważne osoby w życiu Henryka Sienkiewicza.
A. Rozszyfruj zapisane szyfrem masońskim imiona.

Kim były te osoby dla Henryka Sienkiewicza?
Wykorzystując rozszyfrowane w poprzednim zadaniu imiona, rozwiąż
krzyżówkę.
Pamiętaj, aby zanotować sobie hasło!
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1. Jak miała na nazwisko panieńskie pierwsza żona
Henryka Sienkiewicza?
2. Jak miała na nazwisko panieńskie druga żona Henryka
Sienkiewicza?
3. Jak miała na nazwisko panieńskie trzecia żona Henryka
Sienkiewicza?
4. Jakie imię nosiły wszystkie trzy żony Henryka
Sienkiewicza?
5. Jakie imiona nosił syn Henryka Sienkiewicza?
6. Jakie imię nosiła córka Henryka Sienkiewicza?
Hasło: historia.
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Kod QR do zadania w wersji gry w Learning apps:

Zadanie 4.
Dopasuj definicje do gatunków literackich.
NOWELA - POWIEŚĆ PRZYGODOWA - POWIEŚĆ HISTORYCZNA

1) jedna z głównych odmian gatunkowych powieści XVIII wieku,
wywodząca się pierwotnie z opisów, dzienników podróży
i pamiętników [...] (jej fabułę) stanowią przede wszystkim zdarzenia
rozgrywające się w czasie podróży do nieznanych, często egzotycznych
krain; ich celem zaś jest dostarczenie odbiorcy rozrywki
oraz przekazanie stosownej światopoglądowej nauki moralnej,
a nawet dydaktycznej i edukacyjnej.
2) Jej korzenie, według niektórych badaczy, sięgają starożytności
(Odyseja), a przede wszystkim – średniowiecznych romansów
rycerskich, czy późniejszych XVI lub XVII-wiecznych romansów
awanturniczych. [...] jest utworem dymorficznym,
powstałym
na
dwóch
podstawowych
płaszczyznach
konstrukcji fabuły – historycznej i literackiej, przy czym w zależności od
obowiązujących nurtów czy prądów literackich, zdolności pisarskich
twórców i oczekiwań czytelniczych, wzajemny stosunek tych dwóch
płaszczyzn w trakcie ewolucji gatunku ulegał zmianie.
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3) krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzujący się wyraźnie
zarysowaną i sprawnie skrojoną akcją główną, mocno udramatyzowaną,
która zmierza do punktu kulminacyjnego. Fabuła [...] jest zazwyczaj
jednowątkowa, pozbawiona epizodów, rozbudowanych opisów
przyrody oraz szczegółowej charakterystyki postaci. Jest to jedna z
odmian epiki. Jej treść dotyczy pewnego zdarzenia, opartego na
wyrazistym motywie, z pozoru nieistotnym (np. kamizelka, sokół), ale
często nabierającym znaczeń.

Hasło: baobab.

Zadanie 5.
Kilka dat z życia Henryka Sienkiewicza.
Tabelkę można porozcinać i przekazać uczniom do ułożenia.

Dopasuj daty do wydarzeń i ułóż je w kolejności chronologicznej.

Narodziny

1846

Debiut w prasie.

1869

Napisanie „Janka Muzykanta”

1878

Nagroda Nobla

1905

Śmierć

1914

Hasło: Ameryka
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Kod QR do zadania w wersji gry w Learning apps:

PODSUMOWANIE ZABAWY

1.
2.
3.
4.
5.

Hasło 1. z escape roomu.
Hasło 2. z escape roomu.
Hasło 3. z escape roomu.
Hasło 4. z escape roomu.
Hasło 5. z escape roomu.
Rozwiązanie: NOBEL
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Kod QR do zadania w wersji gry w Learning apps:

W ramach refleksji po rozwiązaniu escape roomu zachęcam
do zabawy w narysowanie mapy myśli o życiu i twórczości Henryka
Sienkiewicza.

Opracowanie:
Anna Pająk
Szkoła Podstawowa nr 2
W Nowym Dworze Gdańskim
Grudzień 2020
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