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KOORDYNACJI, ZRĘCZNOŚCI,

KREATYWNOŚCI, WSPÓŁPRACY,

KOMUNIKACJI WERBALNEJ I

NIEWERBALNEJ, MYŚLENIA

ABSTRAKCYJNEGO, CZYTANIA

INSTRUKCJI, AKTORSTWA I

ODTWARZANIA RÓL,

SPOSTRZEGAWCZOŚCI,

UMIEJĘTNOŚCI OBSERWACJI

AGENCI
POMARAŃCZARNI

HISTORIA

SZTUKA

TAJNE ORGANIZACJE

WALKA Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ

WIEK:                  6-12
CZAS TRWANIA:    PONIŻEJ 1 GODZINY
LICZBA GRACZY:    2-6
PRZYGOTOWANIA:  NIEWIELKIE (DO 10 MIN.)
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CZEGO UCZY GRA:

Witajcie! 

 

Gra Agenci Pomarańczarni opiera się na dobrze

znanej zabawie w odgrywanie ról. W takiej grze

nie da się popełnić błędu i nie można jej przegrać.

Wcale nie trzeba być aktorem, aby udawać kogoś

innego – to dziecinnie proste zadanie. Aby wejść

na chwilę do innego świata, wystarczy użyć

wyobraźni.

 

Wcielicie się w kandydatów, którzy chcą zostać

tajnymi agentami. Żeby zaaplikować do agencji,

będziecie musieli przejść szereg testów. Ich

wynik nie jest jednak aż tak istotny – ważniejsze

jest, by dobrze się bawić, wykonując kolejne

zadania. Są one twórczą inspiracją, ubraną w

fabularny pretekst do zabawy. 

 

Tej gry nie da się popsuć ani zagrać w nią źle.

Nasza instrukcja jest tylko sugestią. Jeśli na

jakimkolwiek etapie uznacie, że chcecie coś zrobić

inaczej, macie lepszy pomysł, chcecie coś

pominąć – droga wolna! Niech Waszym jedynym

celem będzie dobra zabawa.
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Przestrzeń: min. 1x 

 

Rekwizyty:

Misja nr 1

wskazowka

wskazowka

Jeśli ktoś spośród graczy interesuje się
muzyką, to można taką osobę wyznaczyć
na operatora ścieżki dźwiękowej.

tajne

POMARAŃNCZARNIA

PRZYGOTOWANIA

Kwadratowy
kawałek papieru
(po jednym na
osobę)
Komputer lub
telefon z
dostępem do
YouTube
(opcjonalne)

Misja nr 2 Misja nr 3

Ubrania,
biżuteria,
dodatki
Papier, klej,
nożyczki i inne
materiały
plastyczne
Komputer lub
telefon z
przeglądarką
internetową
Kostka do gry
(opcjonalnie)

Pokój, w którym
możecie
przestawiać
małe przedmioty
(np. poduszki
czy kwiatki),
ALBO
Szafka, w której
możecie
przesuwać
rzeczy (np.
książki), ALBO
Taca lub pusty
stół

Jeśli pożyczacie ubrania rodziców
lub rodzeństwa, zapytajcie
najpierw właścicieli, czy nie będą
mieli nic przeciwko!

''

Przed graczami stoją różne zadania, m.in. wymagające
ruchu i przesuwania rzeczy. Pochowajcie przedmioty
cenne i takie, które łatwo stłuc lub zniszczyć.

''

ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA

Każdy dobry film akcji powinien być wsparty

emocjonującą muzyką. Przygotowaliśmy dla Was

ścieżkę dźwiękową:

wskazowka
Muzyka nie jest konieczna do gry, ma
jedynie wzbogacić doświadczenie.

''

wskazowka''

wskazowka
Chcesz zagrać ze znajomymi online? Żaden problem!

Wszystkie zadania można wykonać razem zdalnie,
używając dowolnego komunikatora internetowego z
funkcją rozmowy wideo.

''
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Oczywiście możecie

też wybrać i złożyć

ją samodzielnie.
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Kiedy już skończycie wypełniać kwestionariusz,

możecie krótko przedstawić swoje postacie innym

graczom. 

 

Aby łatwiej Wam było zapamiętać imiona

wszystkich postaci, możecie przygotować plakietki

– identyfikatory agencji Pomarańczarni (wzór do

wydrukowania znajdziecie na końcu scenariusza).

 

Pamiętajcie, że na identyfikatorach należy zapisać

pseudonimy postaci. Nie zapisujcie swoich

prawdziwych imion – to tajna agencja!

Za chwilę wcielicie się w kandydatów na tajnych

agentów, ale zanim to nastąpi, musicie stworzyć

sobie ich postacie. Pomoże Wam w tym

kwestionariusz, który znajdziecie na końcu

scenariusza.

tajne

POMARAŃNCZARNIA

PRZYGOTOWANIE POSTACI

Kwestionariusz dla kandydatów znajdziecie na

końcu scenariusza. Możecie go wydrukować dla

wszystkich lub (jeśli nie macie dostępu do

drukarki) przeczytać pytania na głos, a

odpowiedzi zapisywać na kartkach.

Kwestionariusz dotyczy postaci, w które wcielicie

się na czas gry. Będziecie udawali, że jesteście

doświadczonymi szpiegami, a na dowód tego

oznaczycie w kwestionariuszu umiejętności i

doświadczenie swoich postaci. Jakimi jesteście

szpiegami? Czym się wcześniej zajmowaliście?

Jakie posiadacie umiejętności? Pochwalcie się

tym!

Nie musicie odpowiadać na wszystkie pytania. To

Wy decydujecie, co chcecie wypełnić. Możecie

przeczytać swoje odpowiedzi na głos, albo

zdecydować, że utrzymacie je w tajemnicy przed

innymi graczami. Wybór należy do Was.

wskazowka
Nie musicie niczego drukować, aby stworzyć
identyfikatory. Najprościej można je zrobić z
taśmy malarskiej i mazaków.

''

OPCJA DODATKOWA: KOSTIUMY

Czas zmienić się w kandydatów na agentów.

Pomyślcie, co Wasze postacie mogłyby nosić podczas

misji. Poszukajcie ubrań, które się Wam podobają i

pasują do Waszych bohaterów.
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WPROWADZENIE

Gorąco zachęcamy do przebrania się w kandydatów agencji.
Zróbcie to już po wypełnieniu kwestionariuszy. Pamiętajcie
o zapytaniu o pozwolenie, zanim przypuścicie inwazję na
szafy rodziców czy rodzeństwa.

Więc uważacie, że nadajecie się na agentów Pomarańczarni?
 
Jak wiecie, wiele cennych dzieł sztuki zostało zrabowanych z
Polski podczas II Wojny Światowej. Do dziś władze starają się
odzyskać obrazy, rzeźby i zabytki z rąk prywatnych
kolekcjonerów oraz publicznie dostępnych zbiorów. Oficjalne
działania przynoszą bardzo dobre efekty. Niestety, część
dzieł sztuki trafiła w ręce przestępców.
 
Kupują je oni na nielegalnych aukcjach, ukrywają ich
istnienie, nierzadko fingują wypadki, w których dzieła
„ulegają zniszczeniu”, tymczasem w rzeczywistości są to ich
kopie. Do walki z nimi powołano Pomarańczarnię. Istnienie
naszej agencji to głęboko strzeżona tajemnica. Działamy,
można by rzec, obok prawa, ale w jego duchu. Nasza agencja
wzięła swoją nazwę od jednego z odzyskanych obrazów,
znanego jako Żydówka z Pomarańczami.
 
Po kilku efektownych akcjach odzyskania skradzionych dzieł
sztuki przestępcy zorientowali się, że ktoś depcze im po
piętach. Postanowili się zorganizować. Udało nam się
przechwycić kilka zakodowanych maili, z których wynika,
że ktoś koordynuje ich działania, pomaga ukrywać dzieła
sztuki, a co gorsza – organizować kradzieże kolejnych. Nie
wiemy, kim jest ta osoba, ale w wiadomościach pojawia się
pseudonim „Hrabia”.
 
Zaprosiliśmy Was, ponieważ nasza agencja potrzebuje zmian.
Potrzebujemy agentów nowego typu: zdolnych do
działań samodzielnych, potrafiących dochować tajemnicy
oraz stawić czoła wszystkim przeciwnościom losu.

Częścią stroju mogą być też nakrycia głowy,

rękawiczki, okulary czy makijaż. Nie zapominajcie o

szpiegowskich gadżetach, np. okularach

prześwietlających ściany, urządzeniach do analizy

pobranych próbek czy laserowym przecinaku

ukrytym w szmince.

 

Ekwipunek zespołu można przygotować za pomocą

przedmiotów, które znajdziecie w domu. Otwieracz

do konserw może stać się sprzętem do włamań,

słuchawki wykryją wszelki podsłuch, cukierki

zneutralizują działanie trucizn.

tajne

wskazowka''
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prochowiec

fedora

lupa

marynarka

biała koszula

ciemne okulary

gadżety

komputer

słuchawki
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wskazowka
Możecie zapisywać postęp gry i sporządzać raporty w
przygotowanych notatnikach czy na tablecie. Dzięki temu
po grze będziecie mogli wymienić się notatkami i
powspominać rozgrywkę. To także ciekawa pamiątka. 
 
Jeśli chcecie, wyślijcie swoje raporty do Pomarańczarni po
zakończeniu gry, aby nasi specjaliści mogli się z Wami
porozumieć.

Możecie skracać lub wydłużać misje, wracać do nich
oraz wykonywać je wielokrotnie. Wykorzystajcie nasze
podpowiedzi i wskazówki.

Przed Wami trzy zadania treningowe, badające

różne kompetencje kandydata. Każde z zadań

posiada drobne wprowadzenie fabularne, instrukcję

jak się do niego przygotować oraz spis przedmiotów,

jakich będziecie potrzebować.

 

Możecie rozegrać je jedno po drugim, korzystając z

rzeczy, które macie pod ręką – czas rozgrywki

powinien zmieścić się w godzinie. Możecie też

rozłożyć sobie zadania na kolejne dni i włożyć nieco

więcej wysiłku w ich przygotowywanie.

 

Pamiętajcie: nie ma złych rozwiązań! Zadania te nie

służą ocenianiu kogokolwiek. Wszystkie odpowiedzi

i wszystkie rozwiązania są prawidłowe.

Tylko nieliczni, najlepsi z najlepszych, mogą zasilić nasze

szeregi. Rekrutacja sprawdza, czy kandydaci posiadają

umiejętności niezbędne do ścigania międzynarodowej siatki

złoczyńców. Rozwiązywanie problemów, działanie w

tajemnicy, tworzenie czegoś z niczego – to tylko wierzchołek

góry lodowej. Dobrze. Skoro Was to nie zniechęca, przejdźmy

do rzeczy!

tajne

ZADANIA ''

wskazowka''

misja treningowa 1

PAPIEROWE ŻURAWIE

Tajne kody i szyfry to codzienność każdego agenta, ale

zanim się ich nauczycie, musicie najpierw przećwiczyć

samą umiejętność komunikacji. Być może powodzenie

misji będzie zależało właśnie od tego, jak dobrze

zrozumiecie swoich towarzyszy. Podczas różnych misji

bardzo często będziecie otrzymywać instrukcje z naszego

centrum dowodzenia. Musicie się nauczyć słuchać ich

bardzo uważnie, bo podczas misji nie ma miejsca na

błędy.
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Instrukcję do zadania znajdziecie na końcu gry.

Każda osoba (oprócz czytającego instrukcję) kładzie

przed sobą kwadratowy kawałek papieru. Osoba

czytająca instrukcję opisuje, najlepiej jak potrafi,

kolejne kroki składania figurki origami, a pozostali

kandydaci wykonują jej polecenia. Kandydatom nie

wolno patrzeć na obrazek ani instrukcję, ale osoba

instruująca może ich obserwować, podpowiadać im i

pomagać (nie może jednak dotykać ich papieru).

Ćwiczenie kończy się, gdy wszyscy agenci mają

złożona figurkę, niezależnie od tego, jak dobrze

sobie z tym poradzili.

wskazowka

Osoba instruująca może następnie sama spróbować
wykonać zadanie. Poszukajcie w internecie instrukcji
składania innej figury, albo skorzystajcie z drugiego
(odrobinę trudniejszego) wzoru, znajdującego się na końcu
scenariusza.

kwadratowy kawałek papieru (po jednym na

osobę)

komputer/telefon z dostępem do YouTube

(opcjonalne)

Dla osoby instruującej kandydatów oglądanie wideo
pokazującego składanie origami może być łatwiejsze niż
opisywanie instrukcji obrazkowej. Wypróbujcie obie
wersje.

INSTRUKCJA

CZEGO POTRZEBUJECIE DO TEGO ZADANIA

tajne

''

wskazowka''

Wszyscy uczestnicy siedzą odwróceni do siebie plecami.
Osoba instruująca nie widzi postępu składania figurek i
tym samym nie wie, czy agenci składają je właściwie.
Wciąż może jednak zadawać pytania (np. „Czy to, co
złożyłeś jest w kształcie trójkąta?”) i na tej podstawie
odpowiednio dostosowywać instrukcje.

WERSJA TRUDNIEJSZA

misja treningowa 2

KIM JESTEM?

Jedną z ważniejszych cech agenta jest umiejętność

wtopienia się w tłum. Dlatego też aby dołączyć do

naszej agencji, musicie najpierw poznać tajniki

przebierania się i udawania innych ludzi. Podczas

tej misji treningowej dowiecie się, jak stać się kimś

innym. Do tego ćwiczenia wybraliśmy role ludzi, za

których często sami się przebieramy, gdy tropimy

rzadkie dzieła sztuki.
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Na sąsiedniej stronie znajduje się lista postaci, za

które będziecie się przebierać. Nie czytajcie jej zbyt

dokładnie! 

 

Każde z uczestników rzuca kością do gry (lub

wybiera numer od 1 do 6), a następnie sprawdza, w

jaką postać ma się wcielić. Pamiętajcie, aby nie

zdradzać innym kandydatom, kogo wylosowaliście. 

 

Waszym zadaniem jest teraz przebrać się za

wylosowane postacie. Aby ułatwić sobie zadanie,

możecie poszukać w Internecie informacji o tym,

jak mogą wyglądać i ubierać się takie osoby.

 

Wspólnie ustalcie, ile czasu potrzebujecie, ale nie

powinno to być więcej niż kwadrans. Po upływie

uzgodnionego czasu zbierzecie się, żeby 

ubrania, biżuteria, dodatki

papier, klej, nożyczki i inne materiały plastyczne

komputer/telefon z przeglądarką internetową

kostka do gry (opcjonalnie)

INSTRUKCJA

CZEGO POTRZEBUJECIE DO TEGO ZADANIA

tajne
'

A
Ń

POMARAŃNCZARNIA

zaprezentować sobie nawzajem swoje kamuflaże. 

 

UWAGA: podczas prezentacji zachowajcie milczenie,

niech Wasze stroje i charakterystyczne zachowania

powiedzą innym, kim jesteście.

1. DZIENNIKARZ

2. FOTOGRAF

3. BOGATY KOLEKCJONER SZTUKI

4. KUSTOSZ MUZEUM

5. TURYSTA

6. ARTYSTA MALARZ

POSTACI DO LOSOWANIA:

Ta lista jest za krótka? Wymyślcie, za kogo jeszcze
możecie się przebrać!

wskazowka''

wskazowka
Nie przejmujcie się, jeżeli nie uda Wam się znaleźć idealnie
pasujących ubrań. Czasem wystarczy po prostu założyć coś
w konkretnym, charakterystycznym kolorze, aby
upodobnić się do tej postaci.

''
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tajne

POMARAŃNCZARNIA

wskazowka
Pamiętajcie, że równie ważne jak ubrania są rekwizyty. Co
zwykle ma przy sobie policjant, a bez czego nie rusza się z
domu dziennikarz? Spróbujcie znaleźć takie rekwizyty w
domu, lub wykonajcie samodzielnie ich papierowe atrapy.

''

misja treningowa 3

ZNIKAJĄCE PRZEDMIOTY

Agenci i agentki muszą być bardzo spostrzegawczy. Wiele

ważnych szczegółów można dostrzec już w pierwszych

sekundach spoglądania na osobę lub rozglądania się po

pomieszczeniu. W naszej pracy często spotykamy się z

fałszywkami znanych dzieł sztuki, które przestępcy

umieszczają na miejscu zbrodni zamiast oryginału. Dlatego

tak ważna jest umiejętność dostrzeżenia każdego

szczegółu!

Pokój, w którym możecie przestawiać małe

przedmioty (np. poduszki czy kwiatki), ALBO

Szafka, w której możecie przesuwać rzeczy (np.

książki), ALBO

Taca lub pusty stół

CZEGO POTRZEBUJECIE DO TEGO ZADANIA

Kandydaci poddani ćwiczeniu będą musieli

wskazać, jakie przedmioty zmieniły miejsce. Jedna

osoba przygotowuje, w zależności od możliwości,

wyznaczoną przestrzeń (stół, szafkę lub pokój).

INSTRUKCJA DLA PROWADZĄCEGO ĆWICZENIE

POZIOM ŁATWY

1

2

Umieść od 5 do 10 przedmiotów na tacy lub stole.

Przedmioty powinny być w różnych kolorach i

różnej wielkości. Osoba wykonująca zadanie ma 30

sekund na uważne przyjrzenie się obiektom.

Następnie zamyka oczy, a Ty zabierasz jedną rzecz.

Zadaniem kandydata wykonującego ćwiczenie jest

odgadnięcie, który przedmiot zniknął oraz opisanie,

jak wygląda.

POZIOM ŚREDNI

Wybierzcie jedną z domowych szafek (możecie też

użyć lodówki, tylko pamiętajcie, aby potem

dokładnie ją zamknąć). Osoba wykonująca zadanie

ma minutę na uważne przyjrzenie się wnętrzu

szafki. Powinna skupić się na znajdujących się w

niej rzeczach i ich wyglądzie. Następnie zamyka

oczy, a Ty usuwasz z szafki od 1 do 3 
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przedmiotów. Zadaniem kandydata wykonującego

ćwiczenie jest odgadnięcie, które przedmioty zostały

usunięte oraz opisanie ich jak najdokładniej.

Wybierz jeden z pokoi w domu. Osoba wykonująca

zadanie ma 2 minuty na obejście pokoju i uważne

przyjrzenie się meblom, dekoracjom i innym

przedmiotom. Następnie wychodzi z pomieszczenia,

a Ty zabierasz lub chowasz 3 przedmioty. Zadaniem

osoby wykonującej ćwiczenie jest odgadnięcie, które

przedmioty zostały usunięte i opisanie ich jak

najdokładniej.

A
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Brawo! Udało Wam się dobrnąć do końca! Muszę szczerze
przyznać, że się tego nie spodziewałem… Miło mi powitać Was
wśród Agentów Pomarańczarni! Wasze zadania zostały
ocenione wzorowo!
 
Ach, jeszcze jedno. Jeśli chcecie pomóc nam tworzyć coraz
lepsze testy dla kandydatów, możecie podzielić się Waszymi
zdjęciami i raportami, wysyłając je na nasz adres mailowy:
contact@turbolarp.space

tajne
'

wskazowka''

POZIOM TRUDNY

Osoba wykonująca zadanie może zadawać pytania, które
pomogą jej zgadnąć, które przedmioty zostały usunięte.
Można jej odpowiadać jedynie za pomocą słów „tak” lub
„nie”.

Aby utrudnić zabawę (na każdym poziomie), zamiast
zabierać przedmiot, przesuńcie go, zamieńcie miejscami z
innym lub odwróćcie. Osoba wykonująca zadanie musi
zgadnąć, co się zmieniło.

WERSJA TRUDNIEJSZA

Zakończcie zabawę, odczytując ostatni komunikat z

Pomarańczarni:

ZAKOŃCZENIE

POMARAŃNCZARNIA

Zachęcamy do wspólnego omówienia zadań. Które

podobało Wam się najbardziej i dlaczego? Czy jest

jakieś zadanie, które chcielibyście powtórzyć? Czy

nauczyliście się czegoś nowego? Jaki był Wasz

ulubiony moment zabawy?

 

Dyskusja powinna trwać nie więcej niż kwadrans.

OPCJONALNE
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PSEUDONIM

Inne

Inne

Zaznacz trzy dziedziny, w których specjalizuje się Twoja postać. Inni
kandydaci mogą wybrać takie same lub podobne specjalności. Możesz
również wymyślić swoje własne umiejętności.

Zaznacz, co wcześniej udało się osiągnąć Twojej postaci (maksymalnie
trzy wybory). Jeżeli inna osoba wybierze to samo doświadczenie,
oznacza to, że przeżyliście tę przygodę razem. Możecie wspólnie
wymyślić, co się wtedy wydarzyło. A może wszyscy macie też jedno
wspólne doświadczenie?

Wpisz albo narysuj posiadane przez Ciebie przedmioty. Możesz
wymyślić im wyszukane nazwy. Możesz mieć tyle przedmiotów, ile
zechcesz, ale pamiętaj, że dobry agent powinien czuć się swobodnie.

Nurek głębinowy

POMARAŃNCZARNIA

KWESTIONARIUSZ AGENTA

TWOJE SPECJALNE UMIEJĘTNOŚCI

Pilot helikoptera

Haker

Złota rączka

Jazda konna

Chirurg

Akrobata

Szermierz

Otwieranie zamków

Mistrz tańca

Znajomość

siedmiu języków

Mistrz karciany

Mistrz kierownicy

Specjalista od bomb

WCZEŚNIEJSZE DOŚWIADCZENIE

Odszukanie starożytnego skarbu

Odparcie ataku gigantycznej kałamarnicy

Wynalezienie transmitera cząsteczkowego

Odkrycie nowego gatunku jadowitego pająka

Udaremnienie kradzieży śmiercionośnej broni

Zaprojektowanie najbardziej skomplikowanego sejfu na świecie

Wylądowanie samolotem z nieprzytomnym kapitanem

Rozszyfrowanie tajnych wiadomości

Schwytanie, po długim pościgu, międzynarodowego oszusta

EKWIPUNEK

Wybierz dla siebie nowe imię, którego będziesz od teraz używać.
Możesz też użyć liczb (Agent 06) lub nazw zawodów (doktor, kapitan,
hakerka).

wskazowka''

Nie musisz naprawdę posiadać wybranych umiejętności. To
zabawa w udawanie innych osób, więc umiejętności należą do
Twojej postaci. W czasie gry zapewniaj wszystkich, że potrafisz
te rzeczy i udawaj, że wiesz o nich wszystko. Uwaga! Nie wolno
podważać opinii innych postaci, jeśli są ekspertami w danej
dziedzinie. Wszyscy ufają sobie nawzajem i powinniście
wspierać się jako drużyna.

IDENTYFIKATOR AGENTA

PSEUDONIM
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