
głównym bohaterem gry jest 
Króliczek, który odwiedził wyobraźnię 
bibliotekarzy już w marcu?  
Efektem była gra „Filcowy Króliczek”, 
do której kod znajdziesz na stronie 
naszej Biblioteki 
www.biblioteka.wroc.pl.
Obydwie gry są niezależne, w każdej 
pokazane są inne przygody Króliczka.

Grę opracowała 
Nina Jasianek-Prętczyńska
z Filii nr 1

Pierwsze Święta Filcowego Króliczka
Minęło już sporo czasu, od kiedy Filcowy Króliczek wyruszył w swoją pierwszą 
prawdziwą podróż. Co robi teraz? W końcu próbuje odpocząć. Próbuje zaszyć się  
w swojej norce i spędzić leniwie zimę. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą,  
że nie wytrzyma w miejscu dłużej niż pięć minut.  
W końcu jest najbardziej ciekawskim królikiem na świecie! Tym razem z norki 
wywabia go mały, zielony stwór. Kim jest? Czego chce? Jakie ma zamiary?

Elf: Czy Ty nigdy nie słyszałeś o Świętym Mikołaju?!
Filcowy Królik: Nie, czy on też jest zielonym elfem? 
Elf: Nie żartuj sobie! Czy Ty naprawdę nic nie wiesz o świętach?

Wejdź do gry i zacznij święta już teraz. Czeka na Ciebie rysowanie, muzyka, bieganie 
po domu w poszukiwaniu najbardziej świątecznych ze wszystkich świątecznych 
ozdób, a nawet ubieranie choinki dla Królika. 

Jak zagrać?

Poproś osobę dorosłą o pożyczenie telefonu komórkowego lub tabletu albo 
skorzystaj ze swojego urządzenia. Cel: zabawa ukryta pod kodem QR.
Powiedz, że aby zagrać, nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy dostęp  
do internetu.
Przeczytaj lub pokaż instrukcję: 
• Pobierz na smartfon lub tablet (z systemem Android lub iOS) darmową aplikację  
  ActionTrack.
• Zeskanuj za jej pośrednictwem kod QR i wejdź do gry. Gotowe!

Jeśli oglądasz tę stronę na telefonie lub tablecie z zainstalowaną i zaktualizowaną 
aplikacją ActionTrack, możesz rozpocząć grę po kliknięciu w link Pierwsze Święta 
Filcowego Króliczka.
Kod QR gry:

Czy wiesz, że…
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ZBIERZ 24 PUZZLE 
I ZŁÓŻ W CAŁOŚĆ

Już tylko 
6 dni 

do Świąt

Organizator:

Partnerzy:


