
GRA PLANSZOWA 
promująca walory kulturowe, historyczne, 

przyrodnicze obszaru  
LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

 















O GRZE: 
• Rodzinna gra edukacyjna polegająca na wcielaniu się w rolę turysty, który zwiedza  

10 gmin (9 gmin wiejskich i 1 gminę miejską) wchodzących w skład obszaru  
LGD„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.  

• Trasę wędrówki wyznacza mapa/plansza, prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej.  
Po drodze gracze odwiedzają m.in. rezerwaty przyrody, odkrywają takie osobliwości, jak 
jurajskie amonity, poznają bohaterów powstań listopadowego i styczniowego, miejsca bitwy 
armii generała Kleeberga, dowiadują się, gdzie Henryk Sienkiewicz spędził swoje dzieciństwo 
oraz którą z miejscowości Ziemi Łukowskiej uwiecznił w jednej ze swoich powieści.  

• Informacje o obszarze LGD, którego dotyczy gra, zawarte są w pytaniach na specjalnych 
kartach oraz w książeczce opisowej. Odpowiedzi do pytań znajdują się na ostatniej stronie 
książeczki.  

• Liczba graczy: 2–4  • Wiek graczy: od 7 lat 
 



CEL GRY: 

•  Zadaniem każdego z graczy jest przejście trasy Szlaku Ziemi Łukowskiej 
(odzwierciedlającego faktycznie oznakowany Szlak Ziemi Łukowskiej), 
dotarcie do upragnionego celu – wyjątkowego amonitu znajdującego się przy 
tabliczce z napisem META, a także zebranie po drodze jak największej ilości 
punktów w postaci kart. W trakcie wędrówki gracze muszą jednak czasem 
zatrzymać się, by zapoznać się z atrakcjami tego regionu lub przeczekać burze 
dziejowe. 



DYSTRYBUCJA – głównie obszar LGD „RAZEM”: 
 • jednostki samorządu terytorialnego 

będące członkami LGD „RAZEM” 
• GBP  
• szkoły, przedszkola 
• muzea lokalne 
• media lokalne 
• konkursy organizowane przez LGD, 

dożynki, imprezy lokalne, itp. 



Gra planszowa  
 Gra opracowana i zrealizowana przez LGD „RAZEM KU LEPSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI” w ramach międzynarodowego projektu współpracy 
pn. „Promocja i Turystyka”      
poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 
2014-2020 
Wartość projektu: 102 231,00 zł 
Czas realizacji: VIII 2018 – VIII 2019 
PRODUKTY: gra planszowa, spacer wirtualny, przewodnik 
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http://www.lgdrazem.pl/
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