UKRYTE MUZEUM W LABIRYNCIE
W labiryncie zostało ukryte muzeum z eksponatami. Cztery dodatkowe eksponaty znajdują
się również w różnych zakamarkach labiryntu. Przy każdym eksponacie znajduje się krótka
informacja o nim. Informacje o eksponatach trzeba czytać uważnie i dokładnie ponieważ na
koniec gry bierzemy udział w turnieju wiedzy, składającym się z pytań dotyczących
informacji ukrytych w labiryncie. Jest to forma gry i zabawy połączona ze zdobywaniem
wiedzy.
Celem naszej gry jest:
1. Odnalezienie ukrytego w labiryncie muzeum
2. Znalezienie eksponatów ukrytych w zakamarkach labiryntu (4 eksponaty)
3. Wyjście z labiryntu
4. Wzięcie udziału w turnieju wiedzy
1. Odnalezienie ukrytego muzeum jest jednym z celów naszej gry. W muzeum znajduje się
8 eksponatów, herby miast województwa warmińsko-mazurskiego, dokładna mapa labiryntu
ze wskazanymi miejscami ukrycia 4 dodatkowych eksponatów oraz najważniejsze - pusta
tablica do uzupełnienia literami. Hasło z tej tablicy otwiera nam pierwszą z dwóch bram do
turnieju wiedzy.
2. Znalezienie eksponatów ukrytych w zakamarkach jest bardzo ważne ponieważ wiąże się
ze znalezieniem liter potrzebnych do hasła, które otwiera nam pierwszą z dwóch bram do
turnieju wiedzy. Przy każdym z 4 eksponatów można znaleźć 2 litery z cyframi. Cyfry
wskazują kolejność liter w haśle, które musisz odgadnąć.
3. Gdy już znajdziemy wszystkie 4 eksponaty oraz poznamy hasło pozostaje nam już tylko
znalezienie wyjścia. Przy wyjściu znajduję się nazwa pokoju, która jest nam potrzebna do
uruchomienia turnieju wiedzy.
4. Turniej wiedzy składa się z 10 pytań. Pytania nawiązują do wszystkich informacji, które
możemy znaleźć podczas zwiedzania labiryntu.
Turniej wiedzy można włączyć na dwa sposoby:
1. W muzeum w labiryncie pod tablicą z hasłem do uzupełnienia znajduje się ekran.
Jeżeli najedziemy kursorem na ekran wyświetli nam się guzik z napisem “Open Link”.
Po kliknięciu w guzik otworzy nam się nowa karta w przeglądarce dzięki której
dotrzemy do turnieju wiedzy.
2. Po wejściu do labiryntu na platformie Mozilla Hubs (otwarciu linku) po prawej stronie
u góry ekranu mamy podane 2 informacje – przy ikonce ludzików znajduje się liczba
graczy obecnie znajdujących się w pokoju/labiryncie, przy ikonce 3 sześcianów
podana będzie liczba udostępnionych mediów w pokoju/labiryncie. Klikamy w guzik
z mediami, a następnie wybieramy dostępny tam link i z dostępnych opcji wybieramy
„Open Link”, która otworzy nam nową kartę w przeglądarce dzięki której dotrzemy do
turnieju wiedzy.

Labirynt: http://bit.ly/UkryteMuzeum

