Zlatohlávkova tajemství přírody
Samoobslužná stezka

Vítej. Jsem ZLATOHLÁVEK SKVOSTNÝ.

Vydej se spolu se zlatohlávkem poodhalit něco z tajů přírody.

Fešák, co? Tak krásně kovově lesklé krovky jen tak někdo nemá.
Jsem pouze jeden druh z velmi početné hmyzí říše. Tušíš, kolik
různých druhů hmyzáků bys napočítal na celém světě?
Něco mezi 6 a 10 milióny!

Navštiv 6 zastavení, pohraj si u průzkumných úkolů a získej
nápovědy k cestě za pokladem.
Doporučený věk objevitelů 5–11 let, ale zvídavosti se meze
nekladou.

Pojď se mnou ven, do přírody a podívej se na svět mýma očima.
Projdeme spolu 6 zastavení, pohrajeme si, prozkoumáme
a poodhalíme něco z kouzel přírody kolem nás. Na stanovištích
získáš i 6 částí nápovědy, která ti otevřou cestu k pokladu.

Stezka je aktivní a udržovaná od 22. dubna do 16. května a je
součástí aktivit Lipky k příležitosti Dne Země.

Jsi zvědavý? Já ano. Tak pojďme ZKOUMAT.

Co potřebuješ?
Telefon se čtečkou QR kódů, aplikaci Mapy.cz, tužku a papír
(či poznámkový blok v mobilu) na zapisování indicií k pokladu.

Co tě čeká?
Putování po šesti stanovištích, na kterých si vyzkoušíš, jak to v přírodě funguje. Setkáš se
se zlatohlávkem nebo alespoň s někým z jeho šestinohých příbuzných.
Pokud se ti podaří zvládnout všechny úkoly a rozluštit nápovědy, dozvíš se, kde na tebe
čeká truhlice s pokladem.
Trasa je dlouhá 6 až 10 km, půjdeš po polních a lesních cestách. Na mapě vidíš jednotlivá
stanoviště. Jakou cestu mezi nimi zvolíš a kde začneš, to je jen na tobě.
Na vyznačených místech hledej barevný plakát podobný tomuto. V jeho blízkosti je
schovaná plastová zavírací krabička s pomůckami. Prosím, po skončení pokusu vrať vše
do původního stavu, aby po tobě mohli pokusy a úkoly dělat i další badatelé.
Zve Lipka – pracoviště Rychta.
Více informací na www.lipka.cz/rychta-aktualne.
Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského
kraje a komunitní nadace Tři brány.

