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NA PLOTKI DO PARKU
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Jak głosi legenda, w baszcie Plotkarce strażnicy podsłuchiwali damy opowiadające sobie najnowsze ploteczki.
Wybierz się z przyjaciółmi do parku miejskiego i stwórzcie
własny tajny szyfr dla swoich sekretów. Na początek
nadajcie sobie pseudonimy.
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W niedzielne poranki warto wybrać się do kina Fenomen
w WDK na seans filmowy połączony z czytaniem lub
muzyką i warsztatami dla całej rodziny. Jaki jest Twój
ulubiony film? W drugą sobotę miesiąca zajrzyj na targ
staroci – pełno tu skarbów i niezwykłości.

Zanotuj pseudonimy.

park miejski
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ks. Piotra Ściegiennego 2

KIELECKIE SMAKOŁYKI
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Bazary, czyli lokalny targ, to najlepsze miejsce do skompletowania składników na zarzucajkę. Kupcie jeszcze chleb ze
słynnej piekarni Gołębiowskich, a na deser słodkie bułki od
Pańszczyka i kielecki poczęstunek gotowy. Smacznego!
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Twój mebel miejski.
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FENOMENALNE FILMY

KADZIELNIA
Podziemna Trasa Turystyczna to frajda dla małych
speleologów, pamiętaj jednak, by przed Waszą wyprawą
telefonicznie potwierdzić jej termin. Na spacerze przyglądaj
się pilnie skałom, a na pewno dostrzeżesz w nich ciekawe
kształty. Poćwicz na kamieniu z ilustracji.
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C

rezerwat Kadzielnia, od strony Krakowskiej

MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY
Czy znasz projektor Ania, klocki ABC, pieska harmonijkę
czy zdalnie sterowanego fiata 125p? Zabierz dziadków
i rodziców do muzeum na wspólne oglądanie ich ukochanych zabawek z dzieciństwa. Porównajcie te z kącika
zabaw retro ze współczesnymi. Jakie dostrzegacie różnice,
a jakie podobieństwa?

plac Wolności 2
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To najbardziej reprezentacyjna ulica miasta. Przyjrzyj się
odnowionym budynkom i sprawdź, co w tym tygodniu
dzieje się na placu Artystów. Podczas spaceru poszukaj
przedstawionych na ilustracji budynków.

Ile obrotów zrobiła
Twoja drużyna?
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SIENKIEWKA

Sienkiewicza

Co spakujesz?
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MUZEUM NARODOWE
Za panowania królów z dynastii Wazów mieszkali tu
krakowscy biskupi. Dziś możemy oglądać wnętrza tej zabytkowej rezydencji i wyobrazić sobie, jak kiedyś wyglądało
codzienne życie w pałacu. Po zwiedzaniu odpocznijcie
w zakamarkach ogrodu włoskiego. A może by tak pobawić
się w chowanego?
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LEŚNE KIELCE
Ścieżki edukacyjne są przygotowywane przez leśników
po to, byśmy poznawali przyrodę i uczyli się ją szanować.
Polecamy pełną przeróżnych gatunków drzew ścieżkę
Leśne ABC oraz urokliwą trasę Sufraganiec, na której
można spotkać chronione gatunki roślin. Nie wolno ich
zrywać!
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Gdzie są kombinerki?
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plac Zamkowy 1

Leśne ABC – Hubalczyków 15
Sufraganiec – Kostomłoty Pierwsze 1A
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ENERGETYCZNE CENTRUM NAUKI KPT
Uzupełnij.

Tutaj poznasz niesamowity świat energii, a nawet zobaczysz
wyładowania atmosferyczne – włosy staną Ci dęba!
Poszukaj kombajnu górniczego, który można uruchomić
siłą własnych mięśni. Może podzielcie się na dwuosobowe
drużyny i sprawdźcie, kto zrobi więcej obrotów?
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TEATR KUBUŚ
Spektakle na żywo mają niesamowity klimat – przyjdź do
teatru i przekonaj się sam. Narzędziem pracy aktora czy
tancerza jest jego ciało. A Ty co potrafisz? Na początek
spróbuj pokazać sobą kształty różnych liter – ruchem
możesz tworzyć całe wyrazy.

Olszewskiego 6

Duża 9
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MIEJSKI SALON
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W każdym salonie stoją meble zapraszające do tego, by na
nich usiąść i pogadać. Na kieleckim rynku jest taki salon
pełen ławek i roślin, opracowany przez projektantów
z Instytutu Dizajnu. Zaprojektuj miejski mebel pasujący do
tych już istniejących.

rynek
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Narysuj kadr z ulubionego filmu.

Wpisz numery budynków.

Na placu zabaw „Fabryka Piasku” można formować
najwspanialsze budowle i przedmioty! Są tu koparka,
taśmociąg, blaty do pracy, a przede wszystkim tony najlepszego kieleckiego surowca. Co stworzysz dziś? Zamek,
miasto, a może podwieczorek z babeczkami?
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ZAMKI NA PIASKU

skwer Szarych Szeregów
1825
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UFO W KIELCACH
Projektowanie dworca to nie lada wyzwanie – musi on pozwalać na sprawne poruszanie się pasażerów i autobusów.
Okrągła forma tego budynku wynika z jego funkcji. Podoba
Ci się ten nieco kosmiczny kształt?

Połącz nazwę z rysunkiem.

16

Spacer po Karczówce dostarczy Ci wielu wrażeń. Zamknij
oczy, wyostrz węch i spróbuj wyodrębnić otaczające Cię
zapachy. Co czujesz? Sosny, mchy, grzyby, stare mury,
łąki…? Podziwiając panoramę miasta, porozmawiaj z
towarzyszami o tym, jakie to były wonie.

Czarnowska 12
Lilia złotogłów

Przylaszczka pospolita

Zawilec gajowy
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rezerwat Karczówka

ROWEREM PO MIEŚCIE
Rower pozwala oglądać miasto z innej perspektywy,
w dodatku z wiatrem we włosach. Możecie przejechać się
rekreacyjnie wzdłuż Silnicy, zaś dla zaawansowanych idealna będzie „Leśna trasa w mieście” Lasów Państwowych,
rozpoczynająca się na Stadionie Leśnym.
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Ile trylobitów znajdziesz?
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początek – Stadion Leśny
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WZGÓRZE ZAMKOWE
Tutaj przeszłość spotyka się z przyszłością. Na interaktywnej wystawie w Ośrodku Myśli Politycznej i Obywatelskiej poznasz historię miasta, a w Instytucie Dizajnu przyjrzysz się pracom współczesnych projektantów. Wybierz się
na wystawę i warsztaty, a przy okazji poszukaj tajemniczego
potwora.

Zamkowa 3

KAMIENNE HISTORIE
W Centrum Geoedukacji poznasz geologiczną historię regionu, zobaczysz też skamieniałości i ryby pancerne. Możesz
również obejrzeć film w kapsule 5D – na pewno dostarczy
Ci on mnóstwa emocji! Odwiedzając Centrum, dowiesz się
także, co to są trylobity. Poszukaj ich na NIEMAPIE.
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SPACER ZAPACHOWY

Daleszycka 21
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TWOJE MIEJSCE
Jakie jest Twoje ulubione miejsce na spacer w Kielcach?

1825

NIEPĘKAJĄCE
BAŃKI W OGRODZIE
CZEGO POTRZEBUJESZ:
• 100 ml wody destylowanej
• 50 ml płynu do mycia naczyń
• 1 łyżeczki gliceryny (kupisz ją w aptece)

1825

Do miseczki wlej odmierzoną ilość składników. Całość delikatnie
wymieszaj, tak, by nie spienić płynu. Sprawdź, jakie Twoje bańki
będą teraz trwałe! Zrób kilka przy pomocy grubej, rozciętej na
końcu w słoneczko słomki i spróbuj je odbijać dłonią w bawełnianej
rękawiczce albo zwykłej skarpetce. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego
bańki nie pękają, spytaj o to w Energetycznym Centrum Nauki.
Możesz też wziąć swoją miksturę i razem z przyjaciółmi przyjść
do Energetycznego Ogrodu, żeby wspólnie eksperymentować!

Popatrzmy
sobie razem

KIELCE
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N I EMA PA
Naszkicuj rodzinne zdjęcie.

OPOWIEŚCI KAMIENI
Gra dla jednej osoby albo całej rodziny

RODZINNA
KARTA

A

B

?

C

W parkach i na ulicach stoją

?

rzeźby i pomniki. Mijamy je wiele
razy, a wcale ich nie dostrzegamy.

D

Rozejrzyj się uważnie po mieście
– może odkryjesz, że w Twojej

Zrób zdjęcie ze spaceru Twojej rodziny

okolicy znajduje się dzieło sztuki,

i utrwal je w postaci karty kredytowej. Zajrzyj

o którym nie wiesz? Przygotowa-

do którejś z kieleckich placówek mBanku i spytaj

liśmy zarysy kilku interesujących

doradcę, jak to zrobić. Jeśli przyjdziesz z NIEMAPĄ

obiektów. Podczas wakacyjnych

przed 31.08.2017 r., otrzymasz kijek do selfie, dzięki

E

spacerów spróbuj je odnaleźć i do-

któremu ujmiesz w kadrze całą rodzinę.

wiedzieć się, jakie są ich nazwy.

Regulamin promocji na www.niemapa.pl/kielce
Adresy placówek na www.mBank.pl

Zbierzcie na spacerze kilka płaskich kamyczków, a potem gęstymi
farbami i cienkim pędzelkiem albo zapałką namalujcie po obu
stronach kieleckie miejsca i słowa – choćby te przedstawione na
NIEMAPIE.
Pierwszy gracz rzuca wszystkie kamyki, potem przysuwa sobie
jeden z wylosowanych rysunków i w nawiązaniu do niego rozpoczyna opowieść o rodzinie Spacerowskich (im bardziej absurdalna,
tym lepsza!). Kolejne osoby wybierają następne z wyrzuconych kamieni i snują historię dalej.

Ilustrowany
słownik
kielczanina

1825

ZALEWAJKA
Zupa na bazie
ziemniaków i żuru

TREPKI

Przykład: Pewnej nocy rodzina nietoperzy o nazwisku Spacerowscy

SCYZORYKI
NA SIENKIEWCE

wybrała się na obiad do rezerwatu Wietrznia. Ze smakiem zjadła zalewajkę w nietoperzej restauracji, a po deserze poleciała na Sienkiewkę
przechwalać się nowymi kolorami lakierów do skrzydeł...

Mieszkańcy Kielc
na ul. Sienkiewicza

WEŹ NIEMAPĘ I CHODŹ NA SPACER!

Gile

na nowo. W zabawny i graficzny sposób przedstawia ciekawe miejsca, lokalną
Studio Ładne Halo. Wszystkie NIEMAPY można obejrzeć na www.niemapa.pl.

Temperówka

CHERLA
Kaszle

GUGUŁY

Ubrudzony

ZRYWKA
Torebka foliowa

ISBN: 978-83-944058-7-8

2017

www.NIEMAPA.pl

www.facebook.com/NIEMAPApl

Targ, rynek

STRUGACZKA

UFLOGANY
Patronat honorowy:

BAZARY

KIPY

NIEMAPA to seria nietypowych przewodników dla rodzin, które chcą odkryć miasto
kulturę i kuchnię. Wymyślona została przez Mamy Projekt, a za jej wygląd odpowiada
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Niedojrzałe
owoce

