Witamy w szlaku
ners
“Go Outside Gard
Lane” !
Postępuj zgodzie
ze wskazówkami i
ia.
odpowiedz na pytan

Wskazówki

Puzzle i fakty

Zaczynamy na Swindon Road, wejście
do Gardners Lane szkole podstawowej.
Skręcie w prawo i idzcie w dół Gardners
Lane.

Puzzla 1: Kiedy był kamień pamięci murowany
w ścianie szkolnej?

Idzcie dalej ulicą Gardners Lane.

Puzzla 2: Ile dzieci jest napisane w centrum
dla dzieci plakacie?

Idźcie dalej w dół Gardners Lane, skręcie
w prawo i idźcie ścieżką przez Elmfield
Park.

Ten park jest tu od 1800 roku. On kiedyś był
część farmy gdzie rósł agrest i porzeczki.

Trzymajcie się prosto wzdłuż ścieżki, i po
drugiej stronie ścieżki dojdziecie do ulicy z
domami.

Puzzla 3: Po prawej stronie widać kilka
reflektorów. Jaka jest nazwa stadionu do
kturej one należą?

Skręćie w prawo i idzcie w kierunku
reflektorów. Wyzwanie: Czy można przejść
przez tor przeszkód bez dotykania podłogi?

Puzzla 4: Po prawej stronie znajduje się szare
odgrodzona powierzchnia. Co myślicie to
jest?

Skręćie w prawo na Honeybourne ścieżkę jeśli chcecie krótszy spacer (przejdź do nr.13)
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Na dłuższy spacer skręcie w lewo na
Honeybourne ścieżkę i przejcie na drugą
stronę.

Puzzla 5:Czym sądzicie ten chodnik kiedyś
był?

Idzcie dalek tą drogą, za domami przez
most i skręcić w prawo.

Wyzwanie- Jak szybko możecie przejść przez
most?

Kiedy zobaczycie bramę w ogrodzeniu
zakręcie w prawo na starej lini Honeybourne.
Ponownie skręcie w prawo i idźcie z
powrotem w dół chodnika.
Kiedy dojdziecie do końca chodnika
zobaczycie kilka drzew po lewej stronie.
Przejcie przez nie aż dojdziecie na pole.

Puzzla 6: Czy wiecie gdzie jesteście?

Idzcie prosto, pod górę w kierunku głównej
drogi.

Puzzla 7: Czym sądzicie ten obszar kiedyś był?
Wskazówka – To jest potrzebne do budowania
budynków.

Jak dojdziecie do głównej drogi skręcie w
prawo i idźcie w kierunku stadionu Księcia
Walii.

Puzzla 8: Ile reflektorów jest widocznych?

Przejcie obok stadionu i skręcie w prawo
na ścieżkę rowerową i w następne lewo
spowrotem na drogę Honeybourne.

We Wrzesniu będzie festiwal farbny. Zrubcie
sobie zdjęcie przy tym grafiti i wyslijcie je do
@gooutsideuk

Wyślijcie pierwszy skręt w prawo z chodnika.
Jak dojdziecie do głównej drogi pojawi się
kilka budynków po drugiej stronie mostu po
przeciwnej stronie drogi.

Puzzla 9: Czym sądzicie te budynki kiedyś
były?
A) Przytułek (workhouse) C) Szkoła
B) Kościół

Teraz skręcamy w prawo, w dół drogi St.
Paul’s Road w kierunku szkoły.

Puzzla 10: Trochę dalej będzie można
zobaczyć kolejny fresk z festiwalu malowania
na budynku. Ile kolorow są zawarte w nim?

Dobra robota! Państwo zakończyło tak zwany ‘Go Outside Gardners Lane
(wyjscie poza Gardners Lane). Idźcie dalej drogą aż dojdziecie spowrotem do szkoły.
Odpowiedzi
Puzzla 1: 113 Marca 1923
Puzzla 2: 16
Puzzla 3: Książe Walii
Puzzla 4: generator energii elektrycznej / stacja
dystrybucji (?)
Puzzla 5: Tory kolejowe

Puzzla 6: Pitville Park
Puzzla 7: Cegielnia. Były to również ogródki
działkowe i wysypisko smieci!
Puzzla 8: 20
Puzzla 9: Wszystkie trzy!
Puzzla 10: 11

Kontakt: rachel@go-outside.co.uk
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