Powoli do plaży nad jeziorem się zbliżamy
To właśnie tam wędrówka osiąga swój kres.
Zanim jednak się pożegnamy,
dwie ostatnie zagadki dla Was mamy.
Prastare drzewo, na środku plaży –
Poznanie jego nazwy również nam się marzy:

Początek Wycieczki:
Fontanna w Parku Miejskim w Łobżenicy
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Wycieczki już koniec, lecz przed Tobą ostatnie zadanie
Litery wpisz w kratki wcześniej ponumerowane.
W ten sposób odgadniesz hasło wyprawy
W podróżowaniu dojdziesz do ogromnej wprawy.
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Tematyka:
Poznanie walorów przyrodniczych Gminy Łobżenica,
uwrażliwienie na piękno przyrody, przede wszystkim
okolicznych lasów
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Za wspólną wycieczkę chcemy podziękować,
Darmowym bonem Cię obdarować.
Kartę weź ze sobą, zgłoś się do Centrum Kultury,
Odbierz tam bon i głowa do góry.
Właśnie tak udział weźmiesz w losowaniu,
Właściwych nagród rzeczowych przydzielaniu.
Jeżeli los do Ciebie się uśmiechnie,
a szczęście będzie sprzyjać,
Wygrasz rower, słuchawki, głośniki, sadzonki
lub kolejny wyjazd 😊
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Jeśli jesteś zmęczony w cieniu siądź spokojnie,
I się przyglądaj, jak łabędzie pływają dostojnie.
Między ławkami odpowiedź na kolejne pytanie się ukrywa,
Jakiej kaczki zdjęcie tablica „fauna i flora” skrywa?

Kto wytrwale podróżuje,
Ten tablicę o nazwie „jeziora czarne wielkie i małe” znajduje.
Widnieje tam zdjęcie z mostkiem jeziora,
Podać jego nazwę przyszła już pora:
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Śladami przyrody dzisiejszą wycieczkę rozpoczniemy,
W Łobżenicy w Parku Miejskim wyprawę zaczniemy.
Zarówno mieszkaniec jak każdy turysta,
Na poznaniu „zielonego szlaku” tylko zyska.
Czyste powietrze i piękna przyroda,
Sił do pokonania trasy z pewnością Wam doda.
Początkiem wyprawy jest dawna fontanna,
Dziś wygląda bardziej jak kwiecista panna.
Skieruj swe oczy naprzeciwko sportowej hali,
Wtem tablice informacyjne ujrzysz w oddali.
Na tablicy z nazwą „zwierzęta chronione”
Znajdziesz to, co niżej zostało utajnione.
Pytanie o węża jeden z obrotowych kwadratów skrywa,
Wąż jadowity występujący na terenie Polski jak się nazywa?
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Czasu nie tracimy, do końca rzeki zmierzamy,
Gdy ujrzymy tablicę drogową w kierunku Mroczy podążamy.
Trzymaj się prawej strony – jak zielona tablica wskazuje,
Tylko najwytrwalszy dalej podróżuje.
Jedź śmiało, prosto przed siebie,
Niech ścieżka rowerowa prowadzi dziś Ciebie.
Po drodze tablica „wodne bogactwo gminy” się znajduje,
sprytne twe oko najmniejszego jeziora na niej poszukuje:
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Kręta ścieżka drogą wśród drzew Cię wiedzie,
Nim do celu dotrzesz – jeszcze kawałeczek pojedziesz.
Rozglądaj się pilnie, znajdź tablicę co o jeziorze króla mówi,
Wpisz nazwę kaczki, która białym dziobem się chlubi.
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Następna zagadka na kolejnej tablicy się znajduje,
I plażę w Gródku Krajeńskim opisuje.
Na tym jeziorze różne sporty wodne są uprawiane,
Po prawej stronie miejsce gdzie warzywa i owoce hodujemy, Jak widać na zdjęciach,
co jest do nich najczęściej wykorzystywane?
Czy już widzisz jak je nazwiemy?
Podpowiedź dla Ciebie nad bramą się znajduje,
Odpowiedź natomiast w kratki poniżej każdy wpisuje.
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Teraz skręć w lewo, gdzie widzisz czerwono-białe barierki,
Patrząc z góry podziwiaj urokliwe rzeki wdzięki.
Mały i Duży jej nazwę zna,
Rzeka od miasta swoje imię ma:
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Zbocz trochę z trasy, idź kamieniami,
Na biały mostek Cię zapraszamy.
Gdy go przekroczysz aleję płaczących drzew zobaczysz,
Jaka jest ich nazwa – poniżej zaznaczysz:
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Jedź cały czas prosto, nie zbaczaj z drogi,
Kieruj się na Trzeboń przyjacielu drogi.
Po drodze na murze pięknem mural się maluje,
Ty wpisz poniżej, ile saren się tam znajduje?
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Jak dobrze się przyjrzeć przez drzew gęstwinę,
Zobaczysz błysk słońca i wody lawinę.
Zapisz nazwę jeziora, co widok maluje,
Które od lat czysta woda cechuje:
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