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Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”
Kaszëbskô stegna to swoistego rodzaju gra terenowa umiejscowiona na terenie
Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica” w Kościerzynie. Aby ją ukończyć i poznać hasło
należy w terenie odnaleźć 15 zadań i je rozwiązać.

wraz z Wdzydzkim Parkiem
Krajobrazowym
zapraszają do wspólnej zabawy
i poznawania przyrody oraz kultury
i historii Kaszub.

Więcej informacji:

www.kdk-koscierzyna.pl,
www.wdzydzkipark.pl,
tel. 515 135 705

POWODZENIA !

Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki losowe na trasie gry.
Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz o pozostawienie rekwizytów z zadaniami w zastanym porządku
dla kolejnych korzystających.

Wdzydzki Park
Krajobrazowy
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ZADANIA I PYTANIA
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Rozejrzyj się uważnie i poszukaj logo
CKK Strzelnica. Policz z ilu kolorów się
składa. Czy wiesz co one symbolizują?
......................................................................
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Zadania poszukaj przy piecu chlebowym.
......................................................................
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Kolejne zadanie znajdziesz za jedną z
tablic. ..........................................................
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Na
płocie
poszukaj
kaszubskich
instrumentów i podaj ich nazwy.
.......................................................................

5

Odpowiedzi w poszczególnych zadaniach i pytaniach są kluczem do utworzenia hasła.
Poniżej znajdziesz współrzędne liter, które trzeba wpisać.
Posłuż się wzorem A/B, a brakujące litery odgadniesz..
A - to numer zadania, B - to litera ukryta w odpowiedzi na dane zadanie lub pytanie

Podaj
nazwę
drzewa,
z
którego
kaszubscy
rzeźbiarze
najchętniej
wykonywali swoje rzeźby. Podpowiedzią
niech będzie fakt że właśnie przed nim
stoisz. ..........................................................
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Poszukaj prawdziwych drzewiastych
olbrzymów. To daglezje zielone.
Na
jednym z drzew zawieszono zieloną
tabliczkę.
Co i dlaczego na niej
napisano? ...................................................
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Kolejne zadanie znajdziesz w pojemniku
pod czarno-żółtym kamieniem. .................
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Skąd pochodzi nazwa Strzelnica?
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Raz jeszcze poszukaj czarno-żółtego
kamienia i ukrytego pod nim zadania.
......................................................................

Pomniki przyrody, parki krajobrazowe
oraz rezerwaty przyrody to jedne z form
ochrony przyrody. W tym miejscu
przebiega granica
jednego z 6
rezerwatów w powiecie kościerskim.
Podaj
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.......................................
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Na tablicy o grzybach dowiesz się jak
nazywa się współżycie grzyba z
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Za drzewem znajdziesz
kamienie w
kaszubskie wzory. Każdy przedstawia
zwierzęcy element haftu kaszubskiego.
Dopasuj cyfry z kamieni do poniższych
opisów.
Żuczek__, pawie oczko__,
pszczółka__, ptasi dzióbek__.

13

Poszukaj tablicy o owadach, a na niej
kolejnego pytania. ......................................

14

Co zostało opisane na zamieszczonej w
tym miejscu tablicy? .................................

15

Ostatnie zadanie ukryto pod czarnożółtym kamieniem. Ułóż wyraz z liter,
które tam znajdziesz. .................................
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