Rodzinne pikniki na Poznańskim szlaku wody i zieleni
PIKNIK 2

ŻYWA MUZYKA
Gdzie jesteśmy?
Park Fryderyka Chopina
Wejście: ul. J. Lewandowskiej

Do rodziców:

przeczytajcie lub opowiedzcie swoimi słowami
Jesteśmy w miejscu, które blisko 300 lat temu założyli mnisi z pobliskiej uczelni –
Kolegium Jezuickiego. Nazywano je ogrodem botanicznym, ponieważ było nie
tylko przestrzenią wypoczynku dla zakonników i studentów Kolegium,
prowadzono w nim także zajęcia o przyrodzie. Z czasem zieleniec został
otwarty również dla mieszkańców i mieszkanek Poznania. Mogli tu
przyjść wszyscy, którzy chcieli się zrelaksować pod starymi
rozłożystymi drzewami, urządzić piknik lub pobawić się. Kiedyś
park był dużo większy, ale budowa nowej ulicy Podgórnej
rozcięła go na pół.
Park Chopina to idealne miejsce, by miło spędzić
czas w cichym zakątku pośród gwaru miasta.

Aktywność dla całej rodziny
To będzie potrzebne:
1.

POMNIK CHOPINA
– nazwa parku i pomnik
w samym centrum ogrodu
poświęcone są Fryderykowi
Chopinowi, który był znanym na całym
świecie polskim autorem utworów
muzycznych, czyli kompozytorem.
Pięknie grał na fortepianie. Podobno
kiedyś w drodze powrotnej z Niemiec
zajrzał do Poznania i zagrał tu mały
koncert, w budynku byłej uczelni –
Kolegium Jezuickiego.

Wydrukowane bingo dla całej rodziny

Muzykę tworzą nie tylko ludzie. Przyroda
również potrafi być bardzo muzykalna. Zagrajcie
w muzyczne bingo. Na karcie z piknikową grą,
zaznaczcie kółkiem wszystkie dźwięki, które uda Wam
się usłyszeć podczas wizyty w parku. Kto usłyszy najwięcej?
Ustalcie czas słuchania – na przykład 5 minut.
Kiedy już wiecie, kim są parkowi muzykanci i jakie dźwięki można
dzięki nim usłyszeć – usiądźcie na parkowej ławce, zamknijcie oczy
i wsłuchajcie się w bajeczny koncert przyrody.

Kosz piknikowy

Śniadaniowe słoiczki
Do rodziców:

przygotujcie posiłek wspólnie na jeden dzień przed piknikiem
Czas przygotowania to 10 minut plus zostawić na noc w lodówce.
Składniki:
• 1 jabłko
• garść ulubionych suszonych owoców
• 1,5 szk. płatków owsianych
• 340 ml mleka (może być roślinne)
• dojrzały banan
• 2,5 łyż jogurtu naturalnego
• 2 garści świeżych jagód lub borówek
• garść ulubionych orzechów
• opcjonalnie miód
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Przygotować 4 słoiczki lub pojemniki z pokrywkami oraz łyżeczki.
Zetrzeć na tarce jabłko do miski. Dodać pokrojone na mniejsze
kawałki suszone owoce, płatki owsiane oraz mleko i dobrze wymieszać.
Zostawić na noc w lodówce pod przykryciem. Rano dobrze wymieszać
przełożyć do pojemników. Na wierzchu ułożyć banana pokrojonego w cienkie
plastry i polać go jogurtem i miodem – wtedy nie ściemnieje. Na koniec
udekorować rozdrobnionymi orzechami i jagodami. Zamknąć szczelnie pojemniki
i hop do plecaka.
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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
www.pcd.poznan.pl
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