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Instrukcja obsługi

Do gry potrzebujesz
wydrukowanych kart z
zadaniami oraz dobrze
naostrzonego ołówka

;-)

Gdy już je przygotujesz,
ruszaj na kaliskie

Pola Marsowe i szukaj 
rozwiązań!



Stacja 1
Znajdź miejsce, w którym wzmocnisz
swoje mięśnie i odhaczysz kolejne zadania
z listy: 

wskocz na kręcącą się planetę i kręć 
biodrami przez minutę!

w którym miejscu zrobisz prawie szpagat? 
Zrób 30 wymachów!

czas na ręce: chwyć największą planetę na placu 
i zobacz jak mocno ją obrócisz bez odrywania rąk?

siłacze wyciskają ją na desce - czy tobie też
uda się ją podnieść?

znajdź żebra kosmity - wykonaj 
15 brzuszków!  



Stacja 2
Znajdź zieloną planetę o kanciastych
kształtach i rusz głową. Przed tobą
trudne obliczenia:

Zad. 1
Policz, ilu astronautów może

skorzystać z miejsc siedzących?
Twoja odpowiedź:



Zad.2
Ile prostokątów widzisz na tej

planecie?

Zad.3
Ile czasu zajmie ci przebiegnięcie 

od jednej bramki do drugiej?
Zapisz czas na zegarze!

Czas rozpoczęcia Czas zakończenia



Zad.4
Ile łokci ma bramka?

Zad.5
Ile stóp ma jedno półkole 

na ziemi?



Stacja 3
Odszukaj stację, na której widzisz

huśtawkę o kształcie planety. Udało się?

Znajdź nazwę jednego z
instrumentów na placu i
ułóż z niego inny wyraz. 



Odszukaj tablicę z cyframi w kropkach
i posługując się kodem
odszyfruj wiadomość:

Szyfr:
0 - C
1 - R
2 - W
3 - K
4 - A

5 - 0
6 - C
7 - R
8 - W
9 - K



Stacja 4
Czy jesteś dobrym obserwatorem
przyrody? Poszukaj 3 liście różniące się
kształtem, narysuj je na kolejnych
kartach i dowiedz się, jak nazywamy
drzewa, z których pochodzą.









p s

łpa

Łowco zagadek!
Przed tobą ostatnie zadanie!
Znajdź naszą tajemną bazę i

wskocz do jej środka!

Dla podpowiedzi, co to za baza,
 rozwiąż rebus:

ma=ta

Rozwiązanie:



Udało ci się!
Mamy nadzieję, że podobała ci się nasza

zabawa. Jeśli masz ochotę, uzupełnij
dodatkowy dziennik podróży i podrzuć nam go!

 
Uzupełnione karty możesz zostawić w

naszej skrzynce pocztowej lub wysłać na
adres:

 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

KSO Edukator
Al. Wojska Polskiego 29

62-800 Kalisz
 

Możesz też wrzucić zdjęcia ze swojej wyprawy w
mediach społecznościowych i oznaczyć nas

@EdukatorKalisz
#EdukatorKalisz



Dziennik z wyprawy

To ja!

To moja rakieta

W te wakacje na pewno...

Notatki:

Jak oceniam 
podróż:


