
Пограйтеся зі своєю тінню. 
Подивіться, коли вона велика, 
а коли стає маленькою.

Перевірте, чи є у вас із 
собою щось, що відбиває 
світло (наприклад браслет, 
годинник, телефон, дзеркало). 
Спробуйте пустити зайчиків.

Поспостерігайте, як рослини 
ростуть у тіні, а як на сонці.

Торкніться кам’яних 
сходів або металевих 
ламп чи поруччя. 
Яка поверхня тепліша? 

Карта, яку ви тримаєте в руках, 
містить різні активності для 
самостійного виконання. 
Деякі з них можна виконати 
в місцях, які позначені цифрами 
на карті, а завдання з сонечком 
можна виконати будь-де в парку. 
Сподіваємося, ця сонячна 
подорож стане неймовірною 
пригодою.

Ще більш приємною вашу 
подорож або відпочинок 
на лавці в тіні паркових дерев 
зробить вірш «Розмова».

Вирушайте в подорож 
звивистими доріжками 
садів Лазєнковського 
парку разом зі своїми 
дітьми. Ми підготували 
пішохідний маршрут, який 
допоможе вам відкрити 
не одну сонячну таємницю.

Пограйтеся зі своєю тінню. 
Подивіться, коли вона велика, 
а коли стає маленькою.

Перевірте, чи є у вас із 
собою щось, що відбиває 

ростуть у тіні, а як на сонці.



(oрієнтовна карта)
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2.

1.     Покажіть рух сонця 
перед Палацом на Острові. 
Скористайтесь з рози вітрів 
на карті.

2.    Листя катальпи (назва 
дерева) нагадують парасольки. 
Сховайтеся під його гілками від 
сонця або дощу.

3.    Знайдіть чотири 
прихованих сонячних 
годинників в садах 
Лазєнковського парку. 
Спробуйте порахувати кількість 
променів на одному з них 
або перевірте час. Годинники 
можна знайти перед Палацом 
на Острові, за Білим Домом,  
на схилі біля Старої Оранжереї 
та в районі Нової Оранжереї.
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Розмова

Була розмова між павичами.

- Із сонячними відблисками в ставі,

я граю у фігури унікальні.

Сонцем можуть бути окуляри

чи свіжі пончики до пари,

а також жовтки курячих яєць,

і циферблат годинника спливає. 

Чи то є справжнє сонце, запитаю.

І чи там гаряче буває?

Чи ти там коли-небудь був?

- Нічого з цим не зробиш, я не був.

Більше інформації про 
програми для родин:
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