
Od średniowiecza kopana ruda koloru czarnego,

jej nazwa _  _  _  _  _  _  _  _  drogi kolego!

W sztolni pod wysokim kominem stałeś,

to _  _  _  _ górniczy, czy tą nazwę zapamiętałeś?

Brakującą literę sam odgadnij,

wpisz w pola poniżej i hasło zgadnij.

To ostatnia litera której dzielnie szukałeś,

czy taki minerał dzisiaj widziałeś?

Jest to kamień szlachetny fioletowy,

w jubilerstwie ceniony, piękny i kryształowy.

Jest odmianą kwarcu mlecznego,

chętnie szukany przez gwarka walońskiego.
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Miejsce na pieczątkę

GRA TERENOWA-QUEST

„Minerały skarbem Kletna”

Gdzie to jest?

Kletno to wieś o średniowiecznych tradycjach górniczych, 

położona w Masywnie Śnieżnika na południu Dolnego 

Śląska, z rzadką zabudową rozciągającą się w krętej         

i głębokiej dolinie rzeki Kleśnicy. Obecnie stanowi „mekkę” 

dla wypraw zbieraczy minerałów ze względu na 

urozmaiconą budowę geologiczną. 

Tematyka:

Wyprawa zapozna Cię z historią górnictwa, budową 

geologiczną Masywu Śnieżnika, powiedzie przez 

malowniczo położoną wieś, nauczy rozpoznawać skały i 

minerały oraz ukaże piękno przyrody i krajobrazu.

 

Jak szukać skarbu?

Podczas wędrówki będziesz poszukiwać ukrytych liter, 

odgadywać nazwy miejsc, minerałów oraz zbierzesz 

potrzebny ekwipunek do odkopania zaginionego skarbu. 

Wyprawę rozpoczynamy przed wejściem do Kopalni 

Uranu w Kletnie.www.kletno.pl, tel. 601 889 243
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Wędrując przez las dzielnie się rozglądaj,

i średniowieczną hałdę łatwo rozpoznaj.

Podejdź do wiaty, usiądź, zamknij oczy,

może szept lasu Cię zauroczy.

Zawarte na  tablicach informacje zapamiętujemy,

w głowie niech zostaną, wiedzę zyskujemy.

Rusz w hałdy stronę, patrz pod nogi swoje,

Kop dzielnie, szukaj…to pamiątki Twoje.

Ponad sześćdziesiąt minerałów Kletno skrywa,

tylko najcenniejszy okaz dziś wygrywa.

Z tablicy nr 9  _  _  _  _  _  pierwszy na liście,

Wzór chemiczny BaSO4, wszyscy zapamiętaliście?

Kolorowe kamienie  tu odnajdziesz,

szukaj, na pewno coś ciekawego znajdziesz.

Z wnętrza kopalni znasz już ten fioletowy,

to _  _  _  _  _  _  _ ,  jest piękny i kolorowy.

Ciemnym korytarzem tak jak mapa wskazuje,

szlakiem wędruj, tam ekwipunek się znajduje.

Przy wagonikach górniczych poszukaj latarek, 

oświetl nimi drogę i każdy zakamarek.

Jaskinia ekwipunek w skrzyniach chowa,

jedna i druga podobnie nowa.

Znalezisko na zewnątrz zabierz ze sobą,

i wracaj kopalni tą samą odnogą.

Gdy przekroczysz bramy progi,

niech odpoczną Twoje nogi.

Po chwili... wyposażony w sprzęt elektroniczny,

idź dalej, bądź dzielny i dynamiczny.

W Masywie Śnieżnika skał i minerałów dostatek,

znajdzie je duży i mały gagatek.

Najwyższy szczyt _  _  _  _  _  _  _  _  to znana reguła,   

kiedyś była wieża, dziś łysa kopuła.

Dookoła piękny las świerkowo bukowy,

najbardziej zielony w ciepły dzień majowy.

Rzeka Kleśnica w pstrągi bogata,

na skałkach widoczna kozica rogata.

Wieś Kletno z _  _  _  _  _  _  _ Niedźwiedzia jest znana,

obok Kopalnia Uranu równie często oglądana.

Wejście do kopalni ukryte u stóp góry Żmijowiec,

załóż  kask… uwaga może jeszcze śpi podkowiec!
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