
Bajkowy
spacer 

Z okazji Dnia Czerwonego
Kapturka, przypadającego
19.07.2020 zapraszamy na
spacer i czytanie bajki. 

Quest  jest  trasą  nieoznakowaną  w 
 terenie, którą  można  przejść  w 
 dogodnym  czasie. Zabierz ze sobą książkę
o Czerwonym Kapturku i coś do pisania.
Czytaj uważnie polecenia i  rozwiązuj 
 zagadki.

Początek  wyprawy:  Quest  rozpoczyna  na
skwerze przy ul. Dminikańskiej.
Czas przejścia: ok. 30-40 minut



Gdy już poznamy tajemnicę Kapitana Ruszta
możemy ruszyć dalej z kopyta!  Idź wzdłuż ul.
Sajny  kierując się w stronę Straży Pożarnej.
Naprzeciwko znajduje się skwer z pomnikiem. 
Podejdź do niego i dowiedz się kto jest
przedstawiony na pomniku. 
Rozwiązanie zagadki wpisz poniżej w wolne
miejsca:
_ _ _ _ i _  _ _ znani są jako pierwsi ludzie, a za
pierwszą osobę, która spisała historię
Czerwonego Kapturka uznawany jest:
CHARLES _ _ _ _ _ _ _ _
Wykreśl każdą parzystą literę by dowiedzieć się
jak autor miał na nazwisko.

P A E B R C R D A E U F L G T

Kapturka goni czas.
Aby dotrzeć do kolejnego miejsca, w którym
przeczytasz ostatni fragment książki sprawdź na
pobliskim słonecznym zegarze, która jest godzina
i kieruj się na zachód. Przy ulicy Pijarskiej skręć
na południe. Naszym celem jest skwer na Rynku.

Kierunki świata odpowiadają godzinom na
słonecznym zegarze:

Nasz kolejny przystanek to pobliski skwer z
popiersiem pewnego Marszałka.

Usiądź na ławce i przeczytaj fragment bajki o tym
jak Czerwony kapturek spotyka Kapitana Ruszta,
który zwraca dziewczynce uwagę, że już powinna
powinna być w domku babci. 

Aby się dowiedzieć co łączy Kapitana Ruszta z 
 pomnikiem Józefa Piłsudskiego połącz kropki: 

Młody Czytelniku, 
zapraszamy Cię na spacer po terenach zielonych
naszego miasta  w towarzystwie Czerwonego
Kapturka.
 

Nasza trasa rozpoczyna się na skwerze przy ul.
Dominikańskiej. Usiądź pod drzewami i przeczytaj
fragment bajki, do momentu rozstania Kapturka z
Wilkiem.

Na skwerku przed Ratuszem usiądź
możliwie najbliżej tajemniczej postaci
wyrzeźbionej w drzewie i przeczytaj
fragment w którym wilk w przebraniu
babci rozmawia z Czerwonym Kapturkiem.

Aby dotrzeć do tego miejsca należy ponownie
pójść na ul. Sajny. Możesz tam dotrzeć wzdłuż
ul. Piłsudskiego lub ul. 3 Maja. 
Pod numerem 1 znajduje się budynek, w
którym przygody nigdy się nie kończą. To
właśnie tu możemy znaleźć kolejne książki
opisujące niesamowite historie 
i fantastycznych bohaterów.
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To już koniec bajki, ale nie koniec
przygody! Ułóż we właściwej kolejności
rozsypane sylaby, aby dowiedzieć się gdzie
znajduje się kolejny przystanek naszej
podróży

Zachód Wschód

Południe

Północ


