
  

WITAJ W PARKU NAUKI I EWOLUCJI CZŁOWIEKA W KRASIEJOWIE. OTO ZAGADKI –  ROZWIKŁASZ JE SAM?   

 

 Zagadka pierwsza  
Pilnie strzeże wejścia na Odlotów Halę, 
Sympatyczny pluszak, nazywa się Maniek 

 Zagadka druga  
Wesoły Robert Was w pierwszym promie wita? 
To tylko nasz_____, nie żaden kosmita! 

 Zagadka trzecia 
Australopiteki wszak nie są z Australii 
Żyły w Laetoli, w północnej _______  

 Zagadka czwarta 
W wehikule spotkasz Homo erectusa 
Przed jakim olbrzymem próbuje dać susa? 

 Zagadka piąta 
Żywioł niebezpieczny, lecz gdy okiełznany, 
Niezwykle przydatny – na promie nazwany 

 Zagadka szósta 
Uświadomisz sobie, że zwiedzasz rakietę, 
Patrząc przez _______ na naszą planetę 

 Zagadka siódma 
Paleontolodzy swe skarby trzymają 
I w ___________ ściany obwieszają 

 Zagadka ósma 
W pokoju, gdzie moc skamieniałości 
Najstarszy życia dowód z przeszłości 

 Zagadka dziewiąta 
Mieszczący się w dłoni kawałek krzemienia, 
Z okienka drugiego w ostry nóż się zmienia  

 Zagadka dziesiąta 
Ci sprytni przodkowie, co wodę dzierżyli, 
Ze zdrewniałej ____ butelkę stworzyli  

 Zagadka jedenasta 
Od dawna miał człowiek artystyczną duszę, 
Centralnej figurki nazwę poznać muszę!  

 Zagadka dwunasta 
Alfabet Odyna, jego „tajemnica” 
Skrywana na wielkich, kamiennych tablicach.  

 Zagadka trzynasta 
Dawnego Egiptu pismo najsłynniejsze 
Już rozszyfrowane przez ludy dzisiejsze  

 Zagadka czternasta 
Lodowa mumia w oszklonym grobie 
Zdumiewające losy opowie!  

 Zagadka piętnasta  
Tropy naszych przodków z Greckiej wyspy______ 
Odkryją przed Wami niezwykłe sekrety  

 Zagadka szesnasta  
Ojciec wszystkich ludzi, z chromosomów znany, 
Biblią jego imię zainspirowane 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

TROPICIELE HISTORII CZŁOWIEKA  

HASŁO :  

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!   
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W poszukiwaniu  historii 
człowieka… 

 

Super zabawa dla 

całej rodziny! 

 

 

Rozgryź zagadki, odkrywaj 
miejsca, szukaj i licz, aby 
rozwiązać terenowy test! 

 

 
 

ZASADY  GRY 

 
 

Trzymasz w ręku Kartę Tropiciela.  
Kierując się wskazówkami zawartymi  
w zagadkach, odkryj jak najwięcej miejsc 
w PARKU NAUKI I EWOLUCJI CZŁOWIEKA. 

Rozwiąż zagadki i odgadnij hasło.  
Niektóre z nich wymagają uważnego liczenia, 
inne spostrzegawczości. Każda zagadka 
przybliża Cię do rozwiązania hasła końcowego. 

Gdy uda Ci się odgadnąć i wpisać hasło, 
podejdź z rozwiązaniem do Punktu 

Tropiciela (przy wejściu głównym do 
JuraParku) – tam dostaniesz pieczątkę. Wtedy 
Twoja Karta Tropiciela nabiera MOCY!  Z nią 
będziesz mógł kupić nietuzinkową pamiątkę 
z 10% rabatem! 

Czeka Cię zatem moc przygód i fajna 
nagroda! 

Zatem – ruszaj raźno przed siebie! 


