
PARKOWEKALAMBURY

Do rodziców:
przeczytajcie lub opowiedzcie swoimi słowami

Aktywność dla całej rodziny
To będzie potrzebne:

PIKNIK 5

Jesteśmy w jednym z najstarszych poznańskich parków. Kiedyś przebiegał
tutaj wysoki mur, który otaczał całe miasto. Wszystko, co znajdowało się
po drugiej stronie Mostu Teatralnego, już nie nazywało się Poznaniem.
To miejsce skrywa także tajemnicę z czasów wojny - pod ziemią
znajduje się długi tunel, w którymmogli chować się ludzie i czuć
tam bezpiecznie.

1. koc
2. pięć różnych niewielkich przedmiotów
domowych, np.: łyżka, plastikowa miseczka,
butelka, apaszka, szufelka itp.

3. kartka i długopis, jeśli chcecie zapisywać punkty

Usiądźcie wygodnie na kocu i zagrajcie w sportowe
kalambury. Ułatwieniem lub utrudnieniem będzie wybór
rekwizytu (jednego z pięciu), który wykorzystacie w swojej
scence. Przy pokazywaniu zadanej przez innego/inną gracza/kę
dyscypliny musicie zawsze skorzystać z domowego przedmiotu.
Proponowane dyscypliny sportowe do pokazywania: koszykówka, piłka
nożna, bieganie, narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo figurowe,
pływanie, tenis, siatkówka, golf, rzut oszczepem itp.

Jeśli chcecie zagrać na punkty, przed zabawą ustalcie, w jaki sposób będą
przyznawane.

To super miejsce nazywane
jest często Teatralką. Można
stąd obserwować park z góry,
ale najlepiej przyjść tu zimą
z sankami, sami wiecie po co:)

GÓRKA
SANECZKOWA

Gdzie jesteśmy?
Park HenrykaWieniawskiego
Wejście: ul. Wieniawskiego

Rodzinne pikniki na Poznańskim szlakuwody 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

!Przedwejściemdo parku,
zapoznajcie się z jego regulaminem.

porcjadla4 osób(12 porcji)

4Czas przygotowania to 35 minut.

Składniki:
• 350 gr mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 350 gr jogurtu naturalnego

Wszystkie składniki włóżcie do miski, wymieszajcie dokładnie tak, aby
powstała gładka masa bez grudek. Na posypanymmąką blacie chwilę
ugniatajcie. Uformujcie kulę z ciasta i włóżcie do miski. Przykryjcie
kuchennym ręcznikiem i odstawcie na 15 minut. Z kuli zróbcie walec i pokrójcie
na 12 równych części. Każdą delikatnie rozwałkujcie na grubość 2-3 mm. Smażcie
chlebek na rozgrzanej suchej patelni po 1,5 minuty z każdej strony, aż się zarumieni.
Jedzcie z ulubionymi sosami, humusem lub sałatką.

Do rodziców:
przygotujcie posiłekwspólnie

„Chlebek z Teatralki”

Kosz piknikowy


