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Zadanie zrealizowane w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na przedsięwzięcie związane z upowszechnianiem kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja przygotowania gry „Śladami przodków” 

I. Pobierz i otwórz plik „01 Śladami przodków – instrukcja gry”. Wydrukuj zawartość w formacie 

A4, korzystając z funkcji dupleks (wydruk obustronny). Po złożeniu kartki do formatu A5 

instrukcja gotowa jest do użytku. 

II. Pobierz i otwórz plik „02 Śladami przodków – plansza do gry” wydrukuj go w poziomie 

w formacie A3 (najlepiej na papierze technicznym). Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania 

pliku w formacie A3, wydrukuj go w standardowym formacie A4, zastosuj opcję „dopasuj” 

wielkość wydruku. 

III. Pobierz i otwórz pliki „03 Śladami przodków – portrety POSTACI puzzle” i „04 Śladami 

przodków – rysunek puzzle”. Wydrukuj je w pionie w formacie A4 (najlepiej na papierze 

technicznym). Wytnij elementy wzdłuż przerywanych linii, stwórz 5 kompletów puzzli (4 

portrety POSTACI i rysunek). 

IV. Pobierz i otwórz pliki „05 Śladami przodków – pytania Witold awers”, „07 Śladami przodków 

– pytania Stanisława awers”, „09 Śladami przodków – pytania Irena awers”, „11 Śladami 

przodków – pytania Józef awers”. Wydrukuj je w poziomie w formacie A4 (najlepiej na 

papierze technicznym). 

V. Pobierz i otwórz pliki rewersów kart i nadrukuj odpowiednio na puste strony kart: 

 „06 Śladami przodków – pytania Witold rewers” na „05 Śladami przodków – pytania Witold 

awers”; 

 „08 Śladami przodków – pytania Stanisława rewers” na „07 Śladami przodków – pytania 

Stanisława awers”; 

 „10 Śladami przodków – pytania Irena rewers” na  „09 Śladami przodków – pytania Irena 

awers”; 

 „12 Śladami przodków – pytania Józef rewers” na  „11 Śladami przodków – pytania Józef 

awers”. 

Następnie wszystkie karty wytnij wzdłuż przerywanych linii. 

VI. Przygotuj 1 sześciościenną kostkę do gry. 

VII. Przygotuj 4 pionki w kolorach: 

niebieskim, czerwonym, żółtym i zielonym. 

VIII. Masz już wszystko czego potrzeba, możesz działać. 

Życzymy udanej zabawy i nauki przez zabawę! 
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Zapraszamy na stronę internetową Fundacji Szalony Krasnolud, 

gdzie znajdziecie więcej zdigitalizowanych projektów gier bez prądu: 
www.szalonykrasnolud.pl 
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