Rozpocznij swoją niesamowitą przygodę,
zagraj w zagadkowe podchody!

Rozpocznij kreatywną przygodę!
Tajna Misja łączy harcerskie gry
i escape roomy dla dzieci oraz dla rodzin
- każda przygoda to gotowy zestaw listów,
które można wydrukować i rozłożyć
w swoim domu lub w dowolnym miejscu,
zupełnie jak podczas zabawy
w poszukiwanie skarbów.

Na początku czeka list ze słowem wyjaśnienia,
a następnie przygodowa trasa
– list za listem z łamigłówkami,
dzięki którym rozwiążecie Tajną Misję,
zupełnie jak w podchodach!

Tajna Misja
to nauka współpracy
w praktyce
poprzez rozrywkę!

Naszą ideą jest, by dzieci poprzez zabawę
uczyły się współpracy i kreatywnego myślenia.
Aby Odkrywcy czuli się ważni w zespole
i szanowali nawzajem swoje zdanie,
a wisienką na torcie jest świadomość,
że razem mogą więcej!

Tajna Misja to plik pdf do druku,
zawierający ok. 25-40 stron
(w zależności od gry) z zagadkami.

Nasze gry:
Nazwa

Wiek

Uroczystość

Na Ratunek
Dinozaurom

3 - 5 lat

Idealna na imprezę
z okazji
Dnia Dinozaura

Przygoda na wsi

3 - 5 lat

Zabawa dla młodych
Farmerów

Misja na budowie

3 - 5 lat

Zabawa dla
fanów budownictwa

Najpiękniejsza
Dynia Halloween

5 - 8 lat

Świętuj Halloween

Światowy Festiwal Ciasta

5 - 8 lat

Idealna gra
do świętowania
Dnia Ciasta

Szkolenie na
Tajnego Agenta

5 - 8 lat

Zabawa w stylu
James Bond

W 1 Dzień
Dookoła Świata

5 - 8 lat

Szkoła
Magii i Czarodziejstwa

7 - 12 lat

Kosmiczna Wyprawa

7 - 12 lat

Bal przebierańców
odwołany

7 - 12 lat

Czas uratować
Bal przebierańców

Laboratorium
Profesora Alberta

7 - 12 lat

Świętuj Dzień Nauki
w Profesorki sposób

Idealna zabawa
na Dzień Ziemi
Impreza w stylu
Harrego Pottera
Uczcij zabawą
Światowy Dzień Kosmosu

Nazwa

Wiek

Uroczystość

Ostatni Likaon
Tanzanii

7 - 12 lat

Zabawa w
afrykańskim stylu

Tajna Misja
w Szkole
Tajemnica
Skradzionego Obrazu
Zaklęta wyspa

8 - 12 lat
8 - 13 lat
10 - 14 lat

Akcja w Internecie

10 - 14 lat

Morderstwo w L.A.

+ 18 lat

Osiedlowe Śledztwo

+ 18 lat

Zagadkowy
Kalendarz Adwentowy

6 - 10 lat

Śladami Reniferów

5 - 9 lat

Tajni Agenci
na tropie prezentów!

5 - 8 lat

Szpieg w Kwaterze Głównej

8 - 13 lat

Gra integracyjna,
zapoznawcza
Zabawa
dla Poszukiwaczy
Czarodziejska impreza
Integracja
w swiecie Internetu,
ale bez internetu
Kryminalna impreza
w amerykańskim stylu
Idealna impreza
z okazji Dnia Pizzy

Świąteczna impreza

Zabawa Sylwestrowa

Każda z dostępnych gier
opatrzona jest w plan gry.
Rozłóż listy według instrukcji
lub stwórz własną ścieżkę
na pustej mapie
w dowolnym miejscu.

Tajnych Agentów
na końcu zabawy czeka
DYPLOM!

Zagadki dostosowane są do wieku i umiejętności dzieci.
Dla młodszych są to zadania nie wymagające czytania,
nawiązują m.in. do rysowania brakujących elementów,
układania puzzli, labiryntu.
Starsze dzieci odnajdą w grach m. in. szyfrowanie,
elementy matematyczne, odgadywanie cieni,
czy dopasowanie symboli.

Nasi Tajni Agenci:

Dołącz do nas!

Tajna Misja
ul. Wagonowa 6, 52 - 609 Wrocław

kontakt@tajnamisja.pl
www.tajnamisja.pl
www.instagram.com/tajnamisja.pl
www.facebook.com/tajnamisjapl

