Razem dla Ziemi.
Rodzinna gra terenowa
dla superbohaterów!
Odkryj zielone zakątki Nowej Huty z zupełnie
innej perspektywy. Przygotuj się na połączenie
zabawy, edukacji i spaceru w jedną przygodową
całość. Tym razem zapraszamy do odwiedzenia
parku im. Stefana Żeromskiego, opactwa oo.
Cystersów w Mogile oraz parku Klasztorna.
Wszystkie zadania wymagają użycia Twoich
supermocy. Gra pomoże praktykować uważność
– będziesz obserwować i wykorzystasz swoje
zmysły do wykonywania zadań.
Uwaga! Upewnij się, czy na Twoim telefonie
została zainstalowana aplikacja do skanowania
kodów QR.
PARK IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
ZADANIE 1
Stań przed drewnianą, półokrągłą pergolą, po której
pną się rośliny. Zanim wejdziesz do środka i rozpoczniesz przygodę, spójrz w dół, ponieważ na drodze widnieje fragment książki Przedwiośnie. Użyj mocy czytania i sprawdź, jakie motto przyświeca tej bajkowej krainie.
Wpisz poniżej cytat wraz z nazwiskiem jego autora.

ZADANIE 2

OPACTWO OO. CYSTERSÓW W MOGILE
ZADANIE 5

Skręć w prawo i odszukaj wielki domek na drzewie.
Kto tam może mieszkać? Użyj mocy wyobraźni! A teraz
znajdź tabliczkę informacyjną obok schodków. Sprawdź,
jaki ptak mieszka w tym gnieździe? Zaznacz prawidłową odpowiedź.
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ZADANIE 3
Wdrap się do domku na drzewie i ciesz się niesamowitym widokiem na Łąki Nowohuckie. Wykorzystaj
moc sokolego wzroku! Który z pięciu krakowskich
kopców widzisz? Mapka pomoże Ci w znalezieniu
odpowiedzi i zlokalizowaniu obiektu.
Kopiec K
W taki krajobraz można wpatrywać się godzinami!
ZADANIE 4
Poszukaj placu zabaw podzielonego drewnianym
płotkiem na dwie części. W jednej z nich w wiklinowych gniazdach swoje jaja zniosły ptaki. Znajdź
tabliczki z kodami QR, zeskanuj je telefonem i odsłuchaj informacji o derkaczu, bączku i świerszczaku.
A teraz czas na moc Twojego głosu! Spróbuj naśladować śpiew tych ptaków.

Teraz przydałaby Ci się moc superbiegu, gdyż czeka
Cię dłuższy spacer. Należy udać się do opactwa oo.
Cystersów w Mogile. Idź wzdłuż Łąk Nowohuckich
i szpitala im. Stefana Żeromskiego, aż do skrzyżowania ul. Odmętowej z ul. Klasztorną. Następnie
skręć w lewo – po prawej stronie zobaczysz bramę
opactwa. Wejdź na jego teren i odszukaj tam informacje znajdujące się obok sklepiku klasztornego:
W którym roku został zbudowany
kościół św. Bartłomieja?

Jaką średnicę podstawy i wysokość
ma kopiec Wandy?
i
Pospaceruj po dziedzińcu i pamiętaj
o zachowaniu ciszy!
PARK KLASZTORNA
ZADANIE 6
Czy masz wystarczająco dużo siły na odwiedzenie
niewielkiego parku Klasztorna? Skorzystaj z mocy
regeneracji! Jesteśmy przekonani, że Ci się uda! Czy
widzisz przed sobą jakąś ławkę? Możesz na chwilę
na niej usiąść, żeby szybciej odzyskać siły.
Uważnie przyglądaj się drzewom i znajdź w parku
wszystkie drewniane karmniki.
Ile karmników znajduje się w parku?

ZADANIE 7
Kora okrywa pnie i konary drzew – tym samym
pełni funkcję ochronną przed działaniami czynników
zewnętrznych. Gdy drzewo ma jeszcze niewielkie
rozmiary, jego kora jest gładka i najczęściej zielona,
lecz wraz z upływem lat ciemnieje i staje się coraz
grubsza. Wówczas pęka, łuszczy się, a czasami nawet odpada. Zależnie od gatunku drzewa spękania na
korze mogą być podłużne, równoległe lub poprzeczne, są też dłuższe lub krótsze.
Wybierz dowolne drzewo w parku. Zamknij na chwilę
oczy i przyłóż rękę do kory, aby poznać dokładnie
jej fakturę. Czy jej powierzchnia jest miła w dotyku?
Zakreśl odpowiedź:
tak
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Czas na moc wtapiania się w otoczenie. Obejmij
drzewo rękoma, oprzyj na nim czoło i poczuj jego
energię. Pozostań chwilę w tej pozycji. Czy chcesz
coś powiedzieć drzewu? Śmiało, zrób to! Poczuj się
częścią otaczającej Cię przygody!
ZADANIE 8
Usiądź wygodnie na ławce i odpocznij. To jednak
nie koniec naszej zabawy! Skorzystaj teraz z mocy
pamięci! Czy zauważyłeś(aś) gigantycznego pająka…
z okrągłą siecią na placu zabaw w parku Żeromskiego? A może wpadłeś(aś) z wizytą wprost w jego
sieci? Spróbuj przypomnieć sobie, jak wyglądał
i narysuj go. Podpowiadamy: był to krzyżak łąkowy,
który jest zupełnie niegroźny dla ludzi!
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