játékszabály

Y
X

B

A
3-6

8+

12-40

30-45

A DOBOZ TARTALMA

1

1 nagy gyanúsított plakát

2

6 kisebb gyanúsított plakát

3

1 szabálykönyv

4

44 feladatkártya

5

20 kvíz kártya

6

54 nyomkártya

A JÁTÉK EGYÉB TARTOZÉKAI
- detekteam alkalmazás
- 20 fő alatti osztály esetén: 3 db tablet
- 20 fő feletti osztály esetén: 6 db tablet
DETEKTEAM
Az általános iskolában bűncselekmény történt.
A rendőrség azonnal nyomozásba kezdett, és
hat gyanúsítottra szűkítették a lehetséges
elkövetők listáját.
Hozzátok fordulnak segítségért, hogy kiderüljön,
a gyanúsítottak közül ki volt a tettes.
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KOMMUNIKÁCIÓ
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ELSŐ CSAPAT

A JÁTÉK CÉLJA
A diákok alkossanak kisebb csoportokat úgy, hogy mindegyik csapatnak jusson egy tablet. Ezek
segítségével három különböző feladatot kell majd megoldaniuk, melyeket, ha sikeresen elvégeznek,
nyomokat kapnak. Amikor a három körnek vége, az osztálynak közösen, egy nagy csapatként kell
értelmeznie a korábban nyert nyomokat és ezek alapján megfejteniük a rejtélyt.
ELŐKÉSZÜLETEK
Az osztályt a létszáma alapján kell csoportokba osztani.
20 fő alatt 3 csapatba, 20 fő felett pedig összesen 6-ba.
Minden csoportnak szüksége lesz egy tabletre, rajtuk a detekteam alkalmazással.
ALSÓS OSZTÁLY
Ha alsós osztály játszik, a létszámtól függően
vegyék ki a feladatkártyákat. Ha 3 csapat van,
elég a kék vagy a lila paklit elővenni.
BARÁTVÁLASZTÁS

VAGYONVÉDELEM

FELSŐS OSZTÁLY
Ha felsős osztály játszik, a létszámtól függően
vegyék ki a feladatkártyákat. Ha 3 csapat van,
elég a piros vagy a zöld paklit elővenni.
KOMMUNIKÁCIÓ

VIRTUÁLIS VESZÉLYEK

12

1

/

/
detekteam

detekteam

Ha 6 csoport van, mindkét feladatkártya paklit,
a kéket és a lilát is készítsük elő.
BARÁTVÁLASZTÁS

VAGYONVÉDELEM

detekteam

detekteam

Ha 6 csoport van, mindkét feladatkártya paklit,
a pirosat és a zöldet is készítsük elő.
KOMMUNIKÁCIÓ

VIRTUÁLIS VESZÉLYEK

12

1

detekteam

+

+
detekteam

detekteam

detekteam

A tanár vagy előadó nyissa meg az alkalmazást az egyik tableten, majd a statisztika érdekében
regisztrálja az osztályt. Itt meg kell majd adni ezt a kódot:
detekteameloado
Válassza ki, hogy alsós vagy felsős osztály.
A történetet az alapján kell kiválasztani, hogy 3 vagy 6 csapattal játszunk.
Ha megvan, hogy melyik történettel szeretnék folytatni, válassza ki a dobozból
a hozzá tartozó nyomkártya paklit és tartsa egyelőre magánál.
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AZ ÖSSZETÖRT HANGSZEREK
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AZ E-NAPLÓ HACK
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A KIÜRÍTETT SZÉF
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ELSŐ CSAPAT
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A KIPUKKASZTOTT FOCILABDÁK

?

1

?

NYOMKÁRTYA
ELSŐ CSAPAT

?

ELSŐ CSAPAT

x 16

Amikor a tableten megjelent a szinkronizáló QR kód, a többi tableten is meg kell nyitni az alkalmazást,
viszont ezeken elég lesz a start gombra nyomni.
Fel fog ugrani egy QR kód olvasó felület, mellyel szinkronizálni tudják az összes eszközt. Ha ezzel
megvan, ossza szét a tableteket (azt is, amellyel regisztráltak) és a gyanúsítottakat ábrázoló plakátokat a csoportoknak.

A JÁTÉK CÉLJA
Mikor a diákok végighallgatták a történet felvezetését, a tanár vagy előadó ossza ki az első
feladatkártyákat a csapatoknak.
Vál a ssz
hármat Szemtanú

KOMMUNIKÁCIÓ

Halló

Rejtély

FELADATKÁRTYÁK
Ha szeretné az osztály,
kiválasztott színtől eltérő
kártyák beolvasására is
van lehetőség.

detekteam

Az alkalmazás ismét egy QR kód olvasó felülettel fogja várni őket, ezt a kártyán látható kód fölé kell
helyezni és ezáltal az applikáció meg fogja nyitni nekik a feladatot.
Helyes megoldás esetén az előadónál lévő nyomkártyák közül kapnak egyet.
A történet, melyhez a nyomkártya tartozik
A nyomkártyák sorrendje

A KIPUKKASZTOTT FOCILABDÁK

?

?

2
NYOMKÁRTYA

Melyik csapat kapja

?

HARMADIK CSAPAT

A nyomkártyák a történethez kapcsolódnak, a mennyiségük is ettől és az osztály létszámától függ.
Van 9 és 18 kártyából álló pakli. Minden csapat 3-at tud ezekből összegyűjteni a játék végéig,
mivel ennyi feladatot kell megoldaniuk.
Amikor egy csapat végzett a feladatával, attól függetlenül, hogy sikerült megoldaniuk vagy sem, kapjanak egy újabb feladatkártyát. Ugyanúgy, mint előbb, nyomkártya jár a sikeres feladat elvégzésért.
Még egy feladatkör következik, melynek végeztével ismét nyomkártyákat szerezhetnek.

KVÍZ KÉRDÉSEK
Amennyiben valamelyik feladatra nem sikerült helyesen
válaszolni, akkor nem jár nyomkártya.
Ezek után lehetősége van az előadónak vagy tanárnak kvíz
kérdéseket feltennie az osztálynak, hogy megszerezzék a még
nem kiosztott nyomkártyákat.
KVÍZ KÁRTYA

VÉGJÁTÉK
Miután minden nyomkártya a csapatokhoz került, az osztály gyűljön össze és beszéljék meg
egymással, hogy melyik nyom utal a tettesre, vagy melyik zárja ki valamelyik gyanúsítottat.
Itt érdemes használni a nagy plakátot a gyanúsítottakról, hogy központi helyre rakva mindenki
rálásson. A lényeg, hogy közösen hozzon az osztály döntést arról, hogy ki lehetett a tettes.
Ha az osztály megegyezett, fogják meg ismét a tableteket és jelöljék be, ki volt az elkövető.

Amennyiben jól válaszoltak, akkor a történet vége játszódik le,
ha rosszul, újra próbálkozhatnak a tettes megjelölésével.

PRÓBAJÁTÉK

STATISZTIKA

Az applikációban lehetősége van bárkinek iskola
regisztrálása nélkül két, 9 kérdésből álló próbajátékot elvégeznie.

A regisztráció során megadott kód segítségével
az applikáció statisztikát készít a játékról.

Ebben az esetben, az applikációba belépve a
PRÓBAJÁTÉK gombra kell kattintani. Ezután
olvasható el a kerettörténet és a detekteam
honlapjáról ingyenesen letölthető kék vagy piros
színű kártyapakli QR kódjainak beolvasásával
jelennek meg a feladatok.
Minden helyes válasz után jár egy kék vagy
narancssárga színű nyomkártya, amik segítségével a 9. kérdést követően fény derülhet a tettesre.
A letölthető nyomkártyákon látható számok a
csapatot és a nyomkártyák kiosztásának sorrendjét mutatják. Tehát a 2/3 a második csapat 3.
nyomkártyáját jelenti.

A játékot elvégző iskolák listája és eredménye
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács számára
elérhető belső felhasználásra.
HONLAP
A detekteam játékhoz tartozó összes kártyapakli
és gyanúsítottak graﬁkája ingyenesen letölthető
a detekteam.hu weboldalról.
A honlapon még számos információ és háttéranyag olvasható a játékról.

Ki lehetett a tettes?

BESE

TEODOR BÁCSI

KLEÓ NÉNI

gondnok
Kutyájával, Brúnóval,
jóban-rosszban a legjobb barátok.

informatikatanár
Mindig kedves és segítőkész.
Az iskola egyik legrégebbi dolgozója.

biológiatanár
A pletykák szerint összesen
27 macskával, 1 férjjel
és 2 gyerekkel él együtt.

LUDVIG

PRUNELLA

SZASZA
Y
X

tanuló
Ő az iskolai zenekar karmestere,
gyermekkori álma,
hogy híres zeneszerzővé váljon.

tanuló
Szenvedélye a tánc. Népszerű lány,
mindig a társaság központjában van,
hiszen kedves és megbízható.

A

B

tanuló
Szabadidejében vloggerkedik,
gameplay videókat csinál
és streamel.

