
ZWIERZĄT
 Tropem

PRUDNICKICH
 

Prudnickie kamienice mają bogatą historię. Zwiedzając nasze miasto, warto się rozejrzeć i podziwiać zdobienia 
w wielu miejscach, m.in. na fasadach kamienic,  bramach czy zabytkach. 
Zapraszamy Was do niezwykłej gry terenowej, w której odkryjecie ciekawe zdobienia z motywem zwierzęcym.

Rynek1.
Obejrzyj dokładnie fontannę znajdującą się
na Rynku. Wypisz jakie zwierzęta się na niej
znajdują.
..........................................................................

2. "Landwirt schaft"
Znajdź kamienicę niedaleko pizzerii, na
fasadzie, której znajdują się woły i wpisz jej
adres
...........................................................................

3. Policz lwy
Spójrz w górę na budynek przy ul. Batorego 22.
Policz ile znajduje się na niej lwów?
............................................................................ 

4. Spójrz na nich
Podejdź do zakochanego Wawrzyka. Jakie
zwierzę siedzi mu na ramieniu?
............................................................................

5. Zagadka
Spacerując ul. Armii Krajowej znajdź bohatera zagadki.

"Chodź go o to nikt nie prosi,
zawsze rano wrzask podnosi.
Ma ambicję być budzikiem,
świt ogłaszać wielkim krzykiem."
..........................................................................

6. Pogodynka
Obejrzyj figurę pogodynki z każdej strony. Jakie 4 zwierzęta
się na niej znajdują? 
Narysuj jedno z nich.

7. Dawna łaznia
Budynek, w którym znajdował się dawniej basen jest
bogato zdobiony. Jest na nim mnóstwo zwierząt. Które
według Ciebie jest najbardziej egzotyczne?
................................................................................................

9. Prudnickie gryfy
Kto czytał "Harrego Pottera" z pewnością wie jak wygląda
gryf. Czy wiesz, że na jednym z budynków przy ul. Nyskiej
można dwa takie znaleźć? Odnajdź to miejsce i napisz co
wcześniej znajdowało się w tym miejscu.
............................................................................................... 

10. Wroc do Centrum
A teraz czas na wytchnienie. Idź w kierunku Rynku, gdzie
kończy się nasza gra. Po drodze zatrzymaj się przy
Konwencie oo. Bonifratrów. Jaki ptak rozpościera swoje
skrzydła nad wejściem  do Zakonu?
............................................................................................... 

8. Na rozstaju dróg
Stań na chodniku skrzyżowania ulic Piastowskiej i Placu
Wolności. Skieruj swój wzrok w stronę szkoły. Jakie
widzisz zwierzęta na budynku?
................................................................................................



Z wypełnioną kartą zapraszamy 
do Agencji Sportu i Promocji w Prudniku, 
Rynek 1, w godz. 7:30 do 15:30 
po odbiór nagrody
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