Rodzinne pikniki na Poznańskim szlaku wody i zieleni
PIKNIK 1

PRASTARA RZEKA

Do rodziców:

Gdzie jesteśmy?
Park w Starym Korycie Warty
Wejście: ul. Czartoria

przeczytajcie lub opowiedzcie swoimi słowami
Jesteśmy w miejscu, gdzie dawno temu wiła się rzeka Warta. Jej wody niosły skały,
piasek i glinę, które czasem zatrzymywały się na płyciźnie. Tam gromadziły się przez
wiele lat, po jakimś czasie, tworząc wyspy. Najbardziej znaną, która zachowała się
do dziś jest Ostrów Tumski. Możecie ją teraz zobaczyć – to miejsce, na którym
zbudowana została katedra. Jednak nie wszystkie wyspy przetrwały. Jesteśmy
w dzielnicy, która nazwa się Chwaliszewo, i która kiedyś również była wyspą.
Za czasów naszych pradziadków i prababć jedno z koryt rzeki Warty, która
otaczała z dwóch stron Chwaliszewo, zostało zasypane ziemią.
Dlaczego? Wysepka Chwaliszewo bardzo często była zatapiana przez
wody Warty. Kiedy nadchodziła wiosna poziom wody podnosił się
ze względu na topniejące śnieg i lód, a latem z powodu obfitego
deszczu. Mieszkańcy Chwaliszewa w czasie tych sezonowych
powodzi nie mogli wejść do swoich domów przez cały
miesiąc, nie mogli nawet dopłynąć do budynków łodzią,
na tyle silny był rzeczny nurt. Właśnie dlatego teraz,
Chwaliszewo jest częścią Poznania, a nie wyspą.
Park w Starym Korycie Warty powstał właśnie
w miejscu dawnego koryta rzeki, które
zasypano. Zasadzono tu ponad 100
różnorodnych drzew, są ścieżki rowerowe,
plac zabaw i fontanna.

Aktywność dla całej rodziny
To będzie potrzebne:
1.
2.
3.
4.

ZGNIŁA WARTA

– zasypane koryto rzeki było
także nazywane Zgniłą lub
Leniwą Wartą. Woda miała tu dość
niski poziom, wlewano do niej także
ścieki z domków na nadbrzeżu
i wyrzucano śmieci – zaczęła bardzo
nieprzyjemnie pachnieć i płynąć coraz
wolniej. Dziś w Poznaniu nad Wartą są
miejskie plaże, gdzie można wejść
do zimnej rwącej wody pod
opieką rodziców lub dorosłych,
zawsze uważając na
rzeczny prąd.

Karton
Plastelina
Farby plakatowe i pędzle
Butelka z wodą do pędzli

{w domu} Docinamy karton do wielkości obrazka, który
przygotujemy na pikniku. Powinien być nie mniejszy niż
kartka A3
{na pikniku} Na kartonie wylepcie z plasteliny na płasko rzekę
i to, co ją otacza. Mogą to być rośliny (drzewa, kwiaty, krzaki),
budynki (katedra, gazownia, wiata widokowa) oraz mosty.
Kiedy skończycie możecie kontynuować zabawę. Karton z plastelinowym
widokiem pomalujcie farbą a następnie przyłóżcie do mokrego obrazka
kartkę papieru. Możecie tę czynność powtarzać kilkakrotnie – to Wasza mała
drukarnia.

Kosz piknikowy

dip jogurtowy „Miętowa Warta”
Do rodziców:

przygotujcie wspólnie z dziećmi przed piknikiem
Czas przygotowania to 10 minut.
Składniki:
• 200 ml jogurtu naturalnego
• garść liści mięty
• 2 garści groszku zielonego (świeżego lub mrożonego)
• garść startego parmezanu
• sok z połowy cytryny
• ulubione warzywa – marchew, ogórek, kalarepa, sałata, pomidory
Zblendujcie jogurt, miętę, groszek i parmezan. Dodajcie sól, pieprz
i sok z cytryny. Zajadajcie z ulubionymi sezonowymi świeżymi warzywami.

!

Przed wejściem do parku,
zapoznajcie się z jego regulaminem.

Koncepcja i tekst: Olena Beskupska-Svirjak, Zespół Edukacji PCD
Grafika: Lucyna Kaczmarkiewicz
Więcej informacji o Poznańskim szlaku wody i zieleni
na stronie www.trakt.poznan.pl w zakładce O Trakcie
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