Ogród Kwietny
Lipowy

Zaznacz prawidłową odpowiedź. Wskazówek szukaj we
wszystkich Ogrodach Krakowian.

ul. Jakuba
Łobzowska
Zachemskiego

Dopasuj poniższe wyrazy do odpowiednich zdań. Potrzebne
wskazówki znajdziesz w Ogrodzie Kwietnym mieszczącym się przy
ul. Łobzowskiej.
pachnące kwiaty, płatkach korony, nektar, pyłku,
olejkom eterycznym, kwiaty, owady zapylające,
rozmnażania, wiatr, płatkach korony,
……………………………………........ to specjalne organy roślin nasiennych
służących do ………………………………………, które odbywa się poprzez
przeniesienie ........……………………………………………………… . Najczęściej
pyłek przenoszony jest przez ...............………………………………………….
lub ………………………………………………............ . Kwiaty są do tego zadania
specjalnie przystosowane. Rośliny owadopylne wytwarzają
kolorowe i często atrakcyjnie pachnące ………………………………………..
oraz słodki ……………………………………....…, co zachęca owady do ich
odwiedzenia.

Piękne

zapachy

kwiatów

zawdzięczamy

………………………………………………………………….. produkowanym przez
specjalne gruczoły znajdujące się na ……………………………………………
…………………………………………………

kwiatów.

Natomiast

rośliny

wiatropylne mają zazwyczaj kwiaty niepozorne, ale za to
wytwarzające bardzo dużą ilość …………………………….............................. .

OgródMatematyczny
Ogród
Lipowy
ul. Jakuba
Kłuszyńska
Zachemskiego

Narysuj przykład symetrii występującej w świecie przyrody.
Wskazówki znajdziesz w Ogrodzie Matematycznym mieszczącym
się przy ul. Kłuszyńskiej.

1. Jaki typ kwiatostanu mają jeżówki?
a) grono
b) koszyczek
c) baldach

Ogród Zakręcony
Lipowy
ul. Jakuba
Nad Potokiem
Zachemskiego

Pewien włoski matematyk odkrył niesamowite zjawisko, które
można zaobserwować również w przyrodzie. Aby móc prawidłowo
narysować spiralę Fibonacciego przeczytaj uważnie informacje
o umieszczone w Ogrodzie Zakręconym mieszczącym się przy
ul. Nad Potokiem.

2. U której rośliny każdy pojedynczy kwiat kwietnie tylko przez
jeden dzień?
a) jeżówka
b) liliowiec
c) gaura
3. Określane są mianem żywych skamielin:
a) lipy
b) brzozy
c) miłorzęby
4. Jaką funkcję pełnią płatki korony?
a) ochraniają pręciki i słupki
b) są w nich osadzone wszystkie części kwiatu
c) wytwarzają ziarna pyłku
5. Kiedy dojrzewają żołędzie?
a) w kwietniu i maju
b) we wrześniu i październiku
c) w lipcu i sierpniu
6. Gałązki których roślin najczęściej wykorzystywane są do
ozdabiania koszyczków wielkanocnych?
a) dębu i buka
b) bukszpanu i barwinka
c) liliowce i jeżówki
7. Dziedzina nauki zajmująca się badaniem budowy i zasad
działania organizmów żywych oraz ich adaptowanie w technice
to:
a) botanika
b) biologia
c) bionika
8. Przez który Ogród Krakowian przebiega Krakowski Południk
Zerowy?
a) Ogród lipowy
b) Ogród dębowy
c) Ogród matematyczny

Ogród Trawiasty
Lipowy
ul. Jakuba
Marii Jaremy
Zachemskiego

Przyporządkuj poszczególne nazwy części trawy z ilustracją.
Podpowiedź możesz znaleźć w Ogrodzie Trawiastym przy ul. Marii
Jaremy.

kłos
kolanko
system
korzeniowy
liść
źdźbło

Ogród Lipowy
ul. Jakuba
Jakuba Zachemskiego
Zachemskiego

Co w drzewie piszczy? Przyjrzyj się uważnie podpisom elementów.
Jeżeli podpis jest poprawny wpisz w ramce P, jeżeli niepoprawny
wpisz F. Wskazówki znajdziesz w Ogrodzie Lipowym mieszczącym
się na Osiedlu Na Skarpie.

kora
rdzeń
łyko

twardziel

biel

Ogrody Krakowian

są projektem Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
który ma na celu utworzenie na terenie całego Krakowa
sieci parków kieszonkowych, czyli stosunkowo
niewielkich terenów zieleni miejskiej dostępnych dla
wszystkich mieszkańców.

Dlaczego kieszonkowe?

Ze względu na ich rozmiar, który zazwyczaj nie
przekracza powierzchni 5000 m2. Zupełnie odwrotnie
jest natomiast z ich funkcją, która ma służyć szeroko
pojętej rekreacji. Idea parków kieszonkowych jest
bowiem odpowiedzią na bardzo ważną kwestię
dostępności terenów zielonych dla mieszkańców
aglomeracji miejskich.

Ogrody Krakowian

to miejsca, w których mieszkańcy mogą poczuć się jak we
własnym ogrodzie – pełnym kolorowych kwiatów
i zielonych drzew, gdzie każda osoba, niezależnie od
wieku, znajdzie coś dla siebie.

miazga F

Ogród Leśny
Plac Łagiewnicki
Łagiewnicki

ogrody

Połącz gatunki drzew z grzybami, które bardzo często
występują pod ich koronami. Wskazówki znajdziesz w
Ogrodzie Leśnym mieszczącym się na Placu Łagiewnickim.
brzoza brodawkowata
lipa

rydz
pieprznik jadalny (kurka)

jesion wyniosły

szyszkowiec łuskowaty

jodła pospolita

borowik ponury

sosna zwyczajna

koźlarz babka

świerk pospolity

smardz jadalny

Jak nazywamy niezwykłą sieć zależności pomiędzy systemem
korzeniowym drzew a strzępkami grzybów?
..............................................................................................................................

Każdy Ogród Krakowian jest unikatowy. Wykorzystano w nich różne
motywy przewodnie. Zapoznaj się z nimi. W Wasze ręce oddajemy
zbiór łamigłówek. Dzięki nim możecie sprawdzić Waszą wiedzę, ale
przede wszystkim utrwalić sobie niektóre treści przedstawione w
Ogrodach Krakowian.
Życzymy przyjemnego zwiedzania, główkowania i odkrywania
tajemnic Ogrodów Krakowian! Dla najwytrwalszych w siedzibie
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie czekają upominki. Wystarczy,
że dostarczyszprzyjemnego
do nas rozwiązane
łamigłówki! Czekamy
przy ul.
Życzymy
zwiedzania,
główkowania
Reymonta 20 (wejście LE), na pierwszym piętrze w pokoju nr 36.

i odkrywania tajemnic Ogrodów Krakowian!

Lokalizację Ogrodów Krakowian znajdziesz na stornie internetowej:
https://krakowwzieleni.pl/co/

Powodzenia!

krakowian

