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NA SPACER ZABIERZ ZE SOBĄ

☐ wydrukowany notatnik - będzie czytelny także w formacie A5
albo plik .pdf i kartki do notowania 

☐ długopis
☐ opcjonalnie: różnokolorowe flamastry, kawałek kredy
☐ przyda się też naładowany telefon z dostępem do internetu 

i opcjonalnie skanerem kodów QR
 

PUNKT STARTOWY
 

         Odszukaj makietę Osiedla Jazdów - znajduje się w pobliżu
Skweru Dialogu i przy ulicy Jazdów.

W domkach, którym nadano nazwę, działają organizacje
pozarządowe. Na wydarzenia zapraszają głównie wiosną i latem. 
Te, które są oznaczone tylko numerami - to domy prywatne.

         Zwróć uwagę na brązowe słupki z nazwami ulic i ścieżek.
Makietę znajdziesz przy słupku Jazdów/Marzycielek. 

 

W trakcie spaceru możesz notować nazwy mijanych słupków
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1: HISTORIA JAZDOWA
 

Odszukaj Szpital Ujazdowski. 
Znajduje się w pobliżu makiety i jako jeden z nielicznych
budynków na Jazdowie nie jest zbudowany z drewna.

Na płocie Szpitala znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania:

☐ Jaką funkcję pierwotnie pełnił Jazdów?

☐ Co łączy Jazdów z królową Boną?

☐ W którym roku otwarto pobliski Park Ujazdowski?

☐ Kim był Alvar Aalto i jaki jest jego związek z Jazdowem?

☐ Ile domków powstało w 1945 roku? Dlaczego część zniknęła?

☐ Czym w jednym z domków było „tajemnicze przejście”?

☐ Co łączy z Jazdowem piosenkę „Pamiętajcie o ogrodach”?

Jak się mieszka na Jazdowie? 
Dowiesz się z tabliczek na jednym z płotów przy Skwerze Dialogu,
tabliczek na domkach oraz krótkiego filmu: youtu.be/332o2AYCMdc



2: NA ZDROWIE

1) Zapisz 5 rzeczy, które znajdują się w zasięgu Twojego wzroku.

Zapisz: 
       2 a) czynność, której nie da się wykonać długopisem

       2 b) postać fikcyjną, z którą chętnie pójdziesz na spacer

        2 c) nazwę dowolnego domku na Jazdowie 

3) W punkcie 1)  zakreśl dowolne jedno słowo. 

Wymyśl nazwę nieistniejącej choroby lub dolegliwości, 
która będzie zawierać: 

- właśnie zakreślone słowo (możesz je odmienić), 
- słowo typowe dla chorób/dolegliwości, np. „ból”, „alergia na”.

Wymyśloną nazwę zapisz na następnej kartce



          Choroba: 

         Opisz jej objawy:
 

  W opis wkomponuj
słowa/frazy z punktów 

2a, 2b i 2c 

    
    Jak wy/leczyć

                         tę chorobę?

       Możesz wykorzystać 
pozostałe słowa z punktu 1 



3: LITERY
 

Zapisz nazwę domku, który mieści za Skwerem Dialogu
i pod adresem Jazdów 3/12

 
 
 

Uzupełnij tabelkę odpowiedziami, które znajdziesz w trakcie
spaceru po Osiedlu Jazdów. 

Litery odkryjesz zaczynając od kolumny „państwo”.
 

3 a)  litera: 

3 b)  litera: 

państwo,
którego ambasada

mieści się na
Osiedlu Jazdów

miasto
z tego

państwa

domek 
 na Osiedlu

Jazdów

roślina*, którą
znajdziesz 

w Motyce i Słońcu

coś, czego życzysz
Osiedlu Jazdów**

czasownik/fraza: 
coś, co można

zrobić na
Jazdowie

      

państwo,
którego ambasada

mieści się na
Osiedlu Jazdów

miasto
z tego

państwa

domek 
 na Osiedlu

Jazdów

roślina*, którą
znajdziesz 

w Motyce i Słońcu

coś, czego życzysz
Osiedlu Jazdów**

czasownik/fraza: 
coś, co można

zrobić na
Jazdowie

      

*jeśli nazwy okażą się wyzwaniem - sprawdź botaniczne określenia roślin, 
które rozpoznajesz według nazw potocznych

 
**życzenia dla Jazdowa możesz zapisać też kredą na chodniku  



4: MOTYKA I SŁOŃCE
Udaj się do ogrodu społecznego Motyka i Słońce

pod adresem Jazdów 3/9
 

4 a) Zapisz nazwę domku, który znajduje się przy ogrodzie.

4 b) Wypisz przynajmniej 10 nazw roślin, 
które znajdziesz przy domku lub/i na terenie Motyki i Słońca. 

            w razie potrzeby możesz skorzystać z aplikacji Pl@ntNet → plantnet.org

4 c) Część roślin - np. stosowanych jako przyprawy, w medycynie
ludowej lub popularnych w przydomowych w ogródkach - znana
jest pod więcej niż jedną nazwą. Rosnące w Motyce i Słońcu
aksamitki w różnych częściach Polski nazywa się też „żaczkami”,  
„kopciuszkami”, „turkami”, „byczkami”, „śmierdziuszkami”.

Nazwy ludowe często obrazowo podkreślają funkcję roślin i liczą
więcej niż jedno słowo, a część oddaje wyobrażenia o powiązaniu
roślin z magią, np. kąkol to „diabelskie kwiaty”, dziurawiec -
„ziele świętojańskie”, pierwiosnek - „paraliżowe ziele” (od
właściwości leczniczych), tojad - „mordecznik” (roślina trująca).

Wymyśl nową nazwę opartą na wyglądzie lub funkcji
dla przynajmniej jednej rośliny z Motyki i Słońca        

Motyka i Słońce to ogród społeczny, w który może zaangażować się
każda osoba chcąca dbać o rośliny. 

Działania ogrodu możesz śledzić na fb.com/motykaislonce



5: MAPA JAZDOWA
 

Zwróć się w kierunku północy*. 
Znajdź miejsce, w którym możesz przystanąć lub usiąść 

i przymknąć oczy.           
Posłuchaj dźwięków Jazdowa - przyrody, ludzi, miasta.
Zwróć uwagę na zapachy. Nazwij je, określ przymiotnikami,
porównaj ich intensywność itp. 

Opisz lub/i narysuj swoje obserwacje poniżej. 
Możesz też stworzyć mapę kolorów.         

*W miejscu, gdzie rosną drzewa - jak na Jazdowie - północ odszukasz obserwując
mech. Najintensywniej porasta pień od strony północnej.
W Warszawie do czasów II wojny światowej „dzielnicą północną” zwyczajowo
nazywano dzisiejszy Muranów. Popularną nazwą tej nieformalnej dzielnicy - którą
zamieszkiwała głównie społeczność żydowska - były też „Nalewki”. 

Nazwa już nieistniejącej dzielnicy również pomoże Ci w orientacji w przestrzeni.



ważne jest odniesienie do przyrody, które może otwierać 

z przyrodą zderzony jest opis nieoczywistego działania 

zderzenie ma tworzyć pauzę i przeskok, a także oddziaływać
na wyobraźnię - opiera się na skojarzeniu na tyle odległym, by
wywołać zaskoczenie, a jednocześnie powiązanym 

6: HAIKU
 

Haiku jest nierymowaną formą poetycką zakorzenioną w kulturze
japońskiej. Opisuje ulotne impresje, olśnienia codziennością,

moment zadumy nad przepływem czasu. 

W typowym haiku: 

albo zamykać utwór,  

        lub wydarzenia, 

z odniesieniem do przyrody. 

Na Jazdowie znajdziesz wiele inspiracji do własnego haiku. 
Skorzystaj z podpowiedzi wyżej i obserwacji przyrody. 

W językach opartych na czcionce łacińskiej haiku zwykle dzieli
się na trzy wersy. Często środkowy jest najdłuższy, a popularną
formułą jest 5-7-5 sylab (nie jest jednak regułą).

Mistrzem haiku jest XVII-wieczny poeta Matsuo Bashō:

*
chwila pożegnania
na plecach dźwiga samotność
jesiennego wiatru

*
późną nocą
widzę złodzieja co ukradł
koniec roku

*
śnieżny poranek
i cebulki w ogrodzie
przecierają szlak

*
wiosno wiosno
wspaniała jesteś wiosno
i tak dalej

https://bit.ly/Haiku_Basho


7: ZAGADKI LATERALNE
 

1) 
Domek Filmowy organizuje plenerowy pokaz animacji. 
Pojawia się na nim ponad 40 osób, ale po zakończeniu seansu 
z pokazu wychodzi tylko 12. 

Co się stało z resztą osób?
 
 

2) 
W piątek na podwórku Ladomu znaleziono na ziemi blisko siebie
marchewkę, szalik, czapkę i kilka kasztanów udających kawałki
węgla. Jeszcze w środę tam nie leżały, a później w domku i na
podwórku nie było nikogo, więc nikt nie mógł ich tam położyć. 

Jak to możliwe, że leżały na ziemi w piątek?  
 

3) 
Motyka i Słońce rozdaje rozsady pomidorów. Na jednej paletce
mieści się 12 doniczek z jedną rozsadą. Przychodzi 12 osób i bierze
z tej samej paletki po jednej doniczce, jednak na paletce wciąż
jest jedna doniczka. Dlaczego?

               Termin „myślenie lateralne” (lateral thinking) zaproponował w 1967 roku 
psycholog Edward de Bono. To proces poszukiwania nieoczywistych rozwiązań,
czerpania inspiracji z dziedzin niepowiązanych z problemem wyjściowym. 
Zakłada odrzucenie już znanych rozwiązań lub dodawanie do nich nieoczywistych
elementów, a także równoległą pracę nad wieloma możliwymi rozwiązaniami - 
 przy początkowym zawieszeniu osądzania ich przydatności. 
W zagadkach lateralnych możliwych jest wiele rozwiązań, nawet jeśli jedno jest
bardziej prawdopodobne niż inne.

W opozycji stoi myślenie wertykalne, w którym wybierane jest rozwiązanie już
znane i korzystanie z niego zgodnie z wyznaczonymi wskazówkami.



8: DZIŚ NA JAZDOWIE
 

Wydrukowane słowa są początkiem nowych zdań. 
   Opisz, co spotkało Cię dziś na Jazdowie.

Dziś na Jazdowie

Niestety, 

Na szczęście, 

Jednak

Dlatego

Niestety, 

Na szczęście,

możesz kontynuować na następnej stronie


