
DESZCZ W SŁOIKU

Do rodziców:
przeczytajcie lub opowiedzcie swoimi słowami

Aktywność dla całej rodziny
To będzie potrzebne:

PIKNIK 4

Ten mały skrawek zieleni za płotem został stworzony specjalnie dla
wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta. Kiedyś Poznań był
otoczony murami i nie było tutaj miejsca na zieleń. A w każdym
razie, nie myślano wtedy o tym, że przebywanie pośród natury
jest ważne dla poznaniaków i poznanianek. Ludzie zaczęli
więc robić to sami - obsadzali klomby kwiatami a place
drzewami. Tak właśnie powstał Zielony Plac, który
później nazywano Zielonymi Ogródkami.

Skwer zaprasza do cienistej pergoli, gdzie
można odpocząć od gorących
i gwarnych ulic.

1. Woda w przezroczystym słoiku z nakrętką
2. Pianka do golenia
3. Trochę farbowanej wody w butelce

(na niebiesko lub w ulubionym kolorze)

Na wierzchu otwartego słoika z wodą robimy chmurę
z pianki do golenia. Dodajemy kilka kropel farbowanej wody
na ,,chmurę”. Po chwili barwniki przedostaną się przez piankę
i w słoiku zacznie ,,padać deszcz” : )

przedstawia mężczyznę
z parasolką, którego wszyscy

nazywają profesorem oraz
dziewczynkę i psa, którzy oczekują

deszczu. Pomnik ma zwracać
uwagę odwiedzających park na
problemy klimatyczne, w tym te

związane z opadami.

FONTANNA

Gdzie jesteśmy?
Skwer Zielone Ogródki

Wejście: ul. Zielona

Rodzinne pikniki na Poznańskim szlaku wody i zieleni
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Więcej informacji o Poznańskim szlaku wody i zieleni
na stronie www.trakt.poznan.pl w zakładce O Trakcie

www.pcd.poznan.pl

!Przed wejściem do parku,
zapoznajcie się z jego regulaminem.

porcjadla4 osób4Czas przygotowani to 25 minut.

Składniki:
• ciasto francuskie
• zielone pesto
• ser żółty

Płat ciasta francuskiego posmarujcie zielonym pesto, posypcie startym serem,
zawińcie ciasto z nadzieniem w roladę i pokrójcie na plastry szerokości 1 cm. Rolady
ułóżcie na papierze do pieczenia w piekarniku nagrzanym do 180 i pieczcie około 15 min.

Do rodziców:
przygotujcie posiłek wspólnie

„Ogrodowe ślimaczki”

Kosz piknikowy


