
               Witamy w grze „Życie lasu wokół remizy”  

Podążajcie trasą według mapy i rozwiązujcie zadania wpisując je kolejno w krzyżówkę.  

Poprawne odpowiedzi utworzą hasło. Miejsce rozpoczęcia gry: Zielona Szkoła w Schodnie. 

Życzymy wielu ciekawych obserwacji i powodzenia w rozwiązywaniu zadań!  

Pamiętajcie: 

1) aby wszystkie rekwizyty pozostały na miejscu dla kolejnych uczestników 

2) aby przesłać nam hasło, które będzie brało udział w loterii z nagrodami 

3) o zachowaniu zasad higieny i bezpieczeństwa ( nie odpowiadamy za wypadki losowe w 

trakcie gry) 

 

Trasa liczy 3,5 kilometra, wykonanie zadań ok. 2 godz. POWODZENIA! 

Więcej informacji: tel. 502-694-000 

 

Zagadki na trasę: 

1. Pierwszy znaczek i już zadanie. To tropiciela poszukiwanie!  

W pobliżu kuźnia dzięcioła się znajduje,  

jego miejsce posiłku gdzie szyszkę rozłupuje.  

Gdy dobrze się przyjrzycie  

to szczelinę w pniu z objedzoną szyszką zobaczycie. Weźcie szyszkę na pamiątkę! 

 

2. Czy to skandynawska tundra? Nie, to rzadki bór chrobotkowy.  

Srebrnoszarymi porostami las pokryty od stóp aż do głowy. 

Który rodzaj porostów pochrupie, gdy się tupnie w runie?  

Po nitce do kłębka wyrusz, a klucz ci nazwę podsunie.  

 

3. Las to kraina pełna cudów i chochlików,  

przewraca litery, psoci bez liku. 

Aby odczytać łacińską nazwę pszczelego pożytku z borów,  

użyj lusterka i internetu, by polską nazwę podać bez zbędnych sporów.  

 

4. Rozejrzyjcie się i wybierzcie gatunek drzewa, którego rośnie najwięcej wokoło.  

Odkryjcie jak szumi, jak pachnie, a gdy się przytulicie od razu robi się wesoło.  

 

5. Teraz potrzebne będzie skupienie, 

bo to czas na skarbu odnalezienie.  

Wędruj zgodnie z pytajnikami,  

a poszukiwania zakończą się parkowymi gadżetami.  

 

6. Czy pamiętacie jak ogrodzony obiekt się nazywa?  

Różnorodność zwierząt się w niej skrywa.  

Zwierzęta leśnikom podziękują  

i las przed gradacją owadów uratują.  

 

7. Brawo leśni tropiciele. W promieniu 15 metrów usłyszysz z ula brzęczenie.  

W wydrążonym pniu dzikie pszczoły miodne znajdą schronienie.  

Dowiedzcie się szybko jak się ul leśny nazywa,  

a spod ula wypatrujcie paśnika, który kolejne zadanie skrywa. 

 

8. O obecności zwierząt w lesie świadczą ŚLADÓW krocie.   

Te znalezione w pobliżu możecie pooglądać w gablocie.  

A czy wiecie jak się nazywa za mała po żmii zrzucona skóra?   

Rozsypanka literowa w odszukaniu nazwy coś wskóra. 



 

9. Niedawny pobyt zwierząt wskazują też tropy.  

To zostawione w śniegu, lub błocie odciski zwierzęcej stopy.  

Nazwa obiektu z solą przy paśniku będzie utworzona 

gdy para tropu ze zwierzakiem od największego do najmniejszego będzie ułożona. 

 

10. Zaczął się sezon grzybowy,  

ale czy naukę o grzybach masz już z głowy?  

Do koszyczka tylko jadalne gatunki wrzucamy  

i już nazwę grzyba na Kaszubach jadanego znamy.  

 

11. Czy wiesz, że huby w przyrodzie mają również dobre znaczenie?  

Jeśli znasz jakiś przykład to wstaw pieczątkę na dowód hub polubienia.  

 

12.  Oto staaara sosna. Jeśli chcesz wiedzieć ile ma lat, 

policz ciemne pręgi na przekroju jej pnia.  

Nowa warstwa przyrasta co roku. 

Jej nazwa? Dopasuj daty z sosny życiorysu, a nazwa utworzą krok po kroku. 

  

13. Kolejne zadanie „klejnotu borów” będzie dotyczyło.  

Rozszyfruj słowiańskie runy, by nazwa rzadkiego ptaka się utworzyła. 

Ostoję największą w Borach Tucholskich on znajduje,  

a widok jego lotu nie tylko ornitologów raduje.  

 

 14. Ile gatunków sikor ukryło się w tablicy?  

Poobracaj kostki i szukaj, każda się liczy. 

 

 15. Przyjrzyj się drzewom rodowitym 

Jedno z nich ma liście jak drzewa liściaste, a owoce iglaków szyszki przypominają?  

Które z nich ma takie cechy rozmaite? 

Nazwę zapiszcie i niech wszyscy ją pamiętają. 

 

16. Zagadki przy mrowisku szukajcie, na ugryzienie mrówek rudnic uważajcie.  

 

17. Teraz drogą prosto podążajcie, 

a gdy zobaczycie śródleśne oczko to się zatrzymajcie.   

 Jak się nazywa forma ochrony przyrody, co oczko chroni, 

 ale wejść na jego teren przepis nam nie zabroni? 

 

 18. Na kładkę wędruj, by przy dźwiękach natury 

  Odpocząć po zabawie i popatrzeć w chmury. 

  Hasło i zdjęcie do nas przesyłajcie 

  Jak je wylosujemy, to coś wygracie ! 

 

Karta odpowiedzi:  


