اهال بكم للمسارقاردنزلني
“!”GO OUTSIDE
اتبع االتجاهات و جاوب
األسئلة
االتجاهات

الغاز و حقائق

ابدأ عند طريق سويندون .عند مدخل املدرسة االبتدائية
بقاردنز لني ,انعطف ميينا وتقدم نزوال بقاردنز لني.

متى تم وضع الحجر التذكاري باملدرسة؟

استمر بامليش نزوال بقاردنز لني.

كم عدد االطفال عىل العالمة الخاصة مبركز االطفال بقاردنز
لني؟

استمر بامليش نزوال بقاردنز لني ثم انعطف ميينا اىل ممر مشاة
عرب املفيلد بارك.

هذا البارك مازال موجودا منذ عام  1800وكان جزء من ارض
لزراعة فاكهة عنب الثعلب والكشمش.

استمر اىل االمام عىل طول املسار حتى الوصول اىل طريق
يوجد به بعض املنازل.

ميكنك رؤية بعض االضواء الكاشفة عىل ميينك – ماهو اسم
امللعب التي يوجد بها هذه االضواء؟

انعطف ميينا وتقدم باتجاه االضواء الكاشفة .تحدي :هل
ميكنك امليش عىل الحواجز بدون ان تلمس االرض؟

عىل ميينك يوجد منطقة رصاصية محاطة بسياج – ماهي
باعتقادك؟

انعطف ميينا هنا اىل ممر مشاة هونيبورن يف حال تريدون طريقا مخترصة (اذهب اىل )13
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ملسار ميش اطول انعطف يسارا اىل ممر مشاة هونيبورن واعرب
الطريق.

باعتقادك ماذا كان استخدام هذا املمر يف السابق؟

استمر بهذا املسار خلف املنازل ثم اعرب الجرس وانعطف ميينا.
تحدي :هل ميكنك عبور الجرس برسعة؟

باعتقادك ماذا كان استخدام هذا املمر يف السابق؟

عندما ترى بوابة االشجار عىل خط هونيبورن القديم .انعطف
ميينا مرة اخرى وارجع نزوال مبمر املشاة.

عندما تصل اىل نهاية ممر املشاة سيكون هناك بعض االشجار
عىل يسارك .اذهب عربهم اىل الحقل.

هل تعلم اين انت؟

اميش بخط مستقيم صعودا باتجاه الطريق الرئييس.

اباعتقادك ماهو استخدام هذه املنطقة؟ مفتاح الحل –
نحتاجها لبناء املنازل.

عندما تصل اىل الطريق الرئييس انعطف ميينا وتقدم باتجاه
ملعب امري ويلز

كم عدد االضواء الكاشفة التي ميكنك ان تراها هنا؟

اجتز املعلب وانعطف ميينا اىل املسار الدوار ثم يسارا اىل
هونيبورن واي.

هناك معرض رسومات يتم اقامته يف سبتمرب – التقط صورة
لنفسك مع الرسومات وارسلها اىل
@gooutsideuk

من ممر املشاة خذ املخرج االول عىل اليمني .عندما تصل اىل
الطريق الرئييس سوف ترى بعض املباين عىل الجانب االخر من
الجرس عىل الجانب املقابل للطريق.

باعتقادك ماذا كان استخدام هذه املنازل بالسابق؟ أ .مخزن
ب .كنيسة ج .مدرسة

االن انعطف ميينا باتجاه املدرسة عىل طريق باولز.

سوف ترى املزيد من الرسومات جدارية من معرض الرسومات
 -ماهو عدد االلوان املستخدمة به؟

احسنت! لقد امتمت جولة ميش قاردنز لني .استمر بامليش حتى الوصول اىل املدرسة.
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اجوبة لاللغاز

اتصال:

rachel@go-outside.co.uk
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