
Karta pytań do Gry terenowej pn. „Kim jest święty Mikołaj?” 

# W Grze terenowej startujesz z miejsca w którym w ubiegłym roku znajdowała się Choinka 
Dobrych Życzeń. 

Pytanie nr 1. 
Jak jest wysokość pnia Choinki Dobrych Życzeń do najniższych gałęzi? 

# Od Choinki Dobrych Życzeń skieruj się do budynku przy ulicy Kijowskiej 49. 

Pytanie nr 2. 
Pod którym numerem znajduje się mieszkanie, na którego obramowaniu drzwi wejściowych 
znajdują się motyle? 

Pytanie nr 3. 
Na którym piętrze w drzwiach korytarzowych znajduje się firanka z czterema (4) domkami? 

# Z ulicy Kijowskiej 49 przejdź obok czerwonego blaszanego kiosku do budynku przy ulicy 
Kijowskiej 55. 

Pytanie nr 4.
Ile drzewek iglastych, nie wyższych niż 3 metry, mijasz po drodze? 

# Wejdź do budynku przy ulicy Kijowskiej 55.

Pytanie nr 5.
Na ilu drzwiach znajduje się napis „SUSZARNIA”? 

Pytanie nr 6.
Na którym piętrze znajduje się w drzwiach korytarzowych, pod sufitem, siatka w kształcie 
małych kółek? 

Pytanie nr 7.
Pod którym numerem znajduje się mieszkanie wokół którego drzwi jest czerwona cegła? 
Może to tu mieszka święty Mikołaj? 

# Wyjdź z budynku przy ulicy Kijowskiej 55 i skieruj się do budynku przy ulicy Płochy 5.
Po drodze mijasz osiedlowy plac zabaw. 

Pytanie nr 8.
Ile jest furtek, które umożliwiają wejście na plac zabaw? 

# Wejdź do budynku przy ulicy Płochy 5.

Pytanie nr 9. 
Pod którym numerem znajduje się mieszkanie na którego drzwiach wisi ozdoba świąteczna z 
napisem „LOVE”? 

Pytanie nr 10.
Jakiego koloru jest rower, który stoi na I pietrze? 
Może tym rowerem przyjechał na osiedle święty Mikołaj? 



# Wyjdź z budynku przy ulicy Płochy 5 i udaj się w kierunku szkoły. 

Pytanie nr 11. 
Ile miejsc postojowych dla rowerów miejskich znajduje się naprzeciw szkoły? 

# Wejdź na teren szkoły. 

Pytanie nr 12. 
Ile kolorowych przejść dla pieszych znajduje się w miasteczku rowerowym? 

# Wyjdź z terenu szkoły i udaj się w kierunku budynku przy ulicy Kruczej 24.
Po drodze mijasz budynki przy ulicy Radomskiej. 

Pytanie nr 13. 
Ile budynków 10-piętrowych znajduje się przy ulicy Radomskiej? 

# Zmierzając do budynku przy ulicy Kruczej 24 mijasz po drodze pracownię krawiecką.

Pytanie nr 14. 
Której litery jest najwięcej w szyldzie pracowni krawieckiej? 

#Wejdź do budynku przy ulicy Kruczej 24.

Pytanie nr 15. 
Na którym piętrze w drzwiach korytarzowych wiszą dwa (2) renifery? 

#Wyjdź z budynku przy ulicy Kruczej 24. 

Pytanie nr 16. 
Ile jest napisów w kolorze niebieskim na Drodze Dobrych Myśli wzdłuż budynku przy ulicy 
Radomskiej 11? 

# Udaj się w kierunku budynku przy ulicy Małej 25. Naprzeciw znajduje się szkolny plac zabaw. 
Wejdź na teren placu zabaw. 

Pytanie nr 17. 
Jaką średnicę ma okrągła czarna huśtawka? 

 # Jeśli odpowiedziałaś/eś na wszystkie powyższe pytania to znaczy, że jesteś już bardzo blisko by 
dowiedzieć się kim jest święty Mikołaj. 
Udaj się do budynku przy ulicy Kijowskiej 51 i wejdź na II (drugie) piętro. 
Załóż czapkę świętego Mikołaja i stań przed drzwiami korytarzowymi. 

Pytanie nr 18. 
Kogo widzisz w lustrzanym odbiciu? 
Kim jest święty Mikołaj? 

To już koniec Gry. 
Nie zapomnij zrobić zdjęcia swojego lustrzanego odbicia w czapce świętego Mikołaja i koniecznie 
dołącz je do zgłoszenia i karty odpowiedzi. 


