
Rodzinne pikniki na Poznańskim szlakuwody i zieleni

PRZYGODYNIE-POMNIKA

Do rodziców:
przeczytajcie lub opowiedzcie swoimi słowami

Aktywność dla całej rodziny
To będzie potrzebne:

PIKNIK 3

Jesteśmy w miejscu, w którym bardzo dawno temu był sad – czyli
ogród, w którym rosną drzewa owocowe. Kwitły tu jabłonie,
a na nich dojrzewały słodkie jabłka. Później stał tu ładny domek,
a wokół posadzono dęby, lipy i kasztanowce. Całość zdobiły
sadzawki, przy których przyjemnie odpoczywało się
w upalny dzień. Z czasem zniknęły jabłonie, domek
i sadzawki powstał za to zielony zakątek pośród
gwarnego centrum miasta.

Wydrukowana karta zabawy dla całej rodziny.

Włączcie wyobraźnię i stwórzcie opowieść
o Nie-pomniku z Parku Dąbrowskiego. W karcie
zabawy znajduje się infografika, która podpowie Wam,
jak ułożyć ciekawą historię. Kim jest ten pan Nie-pomnik,
jak ma na imię? Gdzie idzie i na co patrzy? O czym myśli? A co
znaczy napis na tablicy: Czytelniku, szukasz pomnika – rozejrzyj się
wokół.

To bardzo ciekawa rzeźba,
która składa się z trzech części:
postaci mężczyzny z jedną ręką
w kieszeni, spoglądającego za

siebie, cokołu - czyli podwyższenia,
na którym zazwyczaj stoją pomniki

oraz podestu z napisem:
Czytelniku, szukasz pomnika –

rozejrzyj się wokół.

NIE-POMNIK

Gdzie jesteśmy?
Park Jana Henryka Dąbrowskiego

Wejście: ul. Ogrodowa



porcjadla4 osób4
Czas przygotowania to 10 minut.

Składniki:
• puszka ciecierzycy 400 gr
• 1 mały ząbek czosnku
• sok z 1 cytryny
• łyżka oliwy
• szczypta soli
• woda

Odsączoną ciecierzycę włóżcie do malaksera. Dodajcie
obrany czosnek, sól, połowę soku z cytryny i 1 łyżkę oliwy.
Wszystko zblendujcie. Spróbujcie, jak Wam smakuje. Czy chcecie
dodać resztę cytryny lub jeszcze trochę soli? Jeśli masa jest za gęsta,
dodajcie odrobinę wody. Na koniec przygotujcie ulubione warzywa np.
marchew, którą po obraniu można maczać w humusie. Świetnie smakuje także
z ciepłym pieczywem lub jabłkami (tak, tak!).

Do rodziców:
przygotujcie posiłekwspólnie

Janek Dąbrowski poleca humusik

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

www.pcd.poznan.pl

!Przedwejściemdo parku,
zapoznajcie się z jego regulaminem.

Kosz piknikowy



KONIEC
jak się zakończy jego historia?

ZWYCIĘSTWO
jakmu się udało, czy ktośmupomógł?

PRZESZKODY
co stanęłomuna drodze,

jakie przeszkodymusi pokonać?

WYZWANIE
comusi zrobić i dlaczego?

BOHATER
kim jest Twój bohater?

OpowiemCi historię o ...
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