Wspólnie z dziećmi wyruszcie
na wyprawę krętymi ścieżkami
łazienkowskiego ogrodu.
Przygotowaliśmy trasę spaceru,
z pomocą której odkryjecie
niejedną słoneczną tajemnicę.

W dłoniach trzymacie mapę
z aktywnościami do samodzielnego
wykorzystania. Niektóre z nich
można wykonać w miejscach
oznaczonych na mapie cyferkami,
zaś zadania ze słoneczkiem w dowolnym miejscu w ogrodzie.
Mamy nadzieję, że ta słoneczna
wyprawa stanie się niezwykłą
przygodą.
Wspólną wędrówkę lub
odpoczynek na ławce w cieniu
ogrodowych drzew umili wam
wiersz „Rozmowa”.

Pobawcie się ze swoim cieniem.
Zobaczcie, kiedy jest
duży, a kiedy robi się malutki.

Zaobserwujcie jak rosną rośliny
w głębokim cieniu, a jak na
pełnym słońcu.

Sprawdźcie, czy macie ze sobą
coś, co odbija światło
(np. bransoletka, zegarek,
telefon, lusterko).
Spróbujcie puścić zajączki.

Dotknijcie kamiennych
schodków lub metalowych
lamp czy poręczy.
Która z powierzchni jest
cieplejsza?
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1. Wskażcie drogę słońca
przed Pałacem na Wyspie.
Skorzystajcie z róży wiatrów
na mapie.

WC

2. Liście katalpy (nazwa drzewa)
przypominają parasolki.
Ukryjcie się pod jej konarami
przed słońcem lub deszczem.
3. Odnajdźcie cztery
zegary słoneczne ukryte
w łazienkowskich ogrodach.
Spróbujcie na jednym z nich
policzyć ilość promieni
lub sprawdzić godzinę.
Zegary znajdziecie przed
Pałacem na Wyspie, za
Białym Domem, na skarpie
przy Starej Oranżerii
i w okolicy Nowej Oranżerii.

(mapa orientacyjna)

Rozmowa

Rozmawiały tak raz dwa pawie.
- Kiedy słońce odbija się w stawie
ja w kształty się różne z nim bawię.
Że słońce to są okulary
lub pączki świeże do pary,
a także żółtka z jaj kurzych,
i tarcze zegarów, dwóch dużych.
I pytam, czy słońce to słońce?
Czy jest tam na pewno gorąco?
Czy byłeś tam kiedyś kolego?
- Nie byłem. I nic ci do tego.
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