Wykonaj 10 zadań, pojedyncze wyrazy będące odpowiedziami w kolejnych zadaniach utworzą hasło finałowe.
Dziesięć zadań przed Tobą Przyjacielu mój drogi,
Pewnie sam nie wiesz jeszcze dokąd poniosą Cię nogi.
Zwiedzisz sobie piękną Spały okolicę –
Spalskiego Parku Krajobrazowego „stolicę”. 
Zwiedzać możesz sobie w dowolnej kolejności,
Jednak notuj uważnie słowa w ustalonej chronologiczności.
Na końcu gry poznasz hasło dobrze znane,
Oby było przez Ciebie na całe życie zapamiętane!
Punkty oznaczone są czerwoną gwiazdką na poglądowej mapie.

1. TABLICA SPALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Informacje o Spalskim Parku Krajobrazowym na tablicy tej znaleźć możesz
Czytając ją swojej wiedzy dopomożesz:
Kiedy powstał, co w skład jego wchodzi, jaki obszar zajmuje
i co najważniejsze, jakie elementy ochroną obejmuje.
Na tablicy informacyjnej Spalskiego Parku Krajobrazowego znajdź i zapisz wyraz występujący dwa razy w wersie 31
zmieniając jego formę na rzeczownik.
ODP.
2. ŻUBR
Na kamiennym postumencie jego posąg stoi,
Choć ma łagodną minę – nikogo się nie boi.
Jako król Puszczy Białowieskiej jest znany
Lecz nie tylko tam jest on spotykany.
Na tablicy z historią pomnika „grubego zwierza” znajdź słowo przedostatnie w pierwszym akapicie.
ODP.
3. REZERWAT SPAŁA
Leśna ścieżka edukacyjna „Rezerwat Spała”
Paroma informacjami przybysza przywitała.
Zdań parę, mapa i barwne fotografie
Czy ja w rezerwacie zachować poprawnie się potrafię?
Na tablicy informacyjnej Rezerwatu Spała znajdź i zapisz ostatnie słowo pierwszego zdania
ODP.
4. PAŁACYK
Niegdyś „Pałacyk”, teraz sama rama,
Na niej lokomotywa przez dzieci, tak kochana.
Tablica tam stoi, co prezydentów wspomina.
Chętnie bywał tu Mościcki i cała jego rodzina.
Na tablicy informacyjnej znajdź i zapisz pierwsze słowo (spójnik) z trzeciego akapitu, drugiego wiersza.
ODP.
5. BARĆ
Ten sposób hodowli pszczół od lat jest Słowianom znany.
Tam szukaj miodu, który na drzewie jest schowany.
Lecz pamiętaj, by jeść zdrowy miód z całą rodziną,
Nie zabieraj go całego, by pszczoły miały zapasy zimą.
Na tablicy informacyjnej znajdź i zapisz słowo ostatnie.
ODP.

6. TURBINA
Turbina Spała jest w parku położona,
nad stawem z jednej strony, a z drugiej dolina od drzew pomnikowych zielona.
Gać płynie tą piękną doliną, przy niej dawna elektrownia wodą zasilona.
Na tablicy elektrowni TURBINA znajdź słowo czwarte od końca pierwszego zdania.
Odp.
7. MOST
Na rzece Pilicy obiekt ten jest zbudowany,
Po nim przejść możesz i na piękne widoki liczyć.
Zniszczony przed laty, potem z dotacji Ministerstwa komunikacji odbudowany
Otworzy przed Tobą historii swej arkany.
Twoim celem tablica flagą oznaczona znajdź pierwsze słowo w akapicie trzecim, zdaniu trzecim, znajdujące się po
ostatnim przecinku.
Odp.

8. KOŚCIÓŁ
Na szczycie wieży jego krzyż dumnie się wznosi,
Wszystkich na modlitwę zaprasza, więc nie daj się prosić.
Drewniana konstrukcja w podhalańskim stylu
I witraży pełne okna – tam szukaj azylu.
Na tablicy znajdującej się przed budynkiem w „podhalańskim stylu” z podpisem PROBOSZCZ znajdź i zapisz słowo*
składające się z liter piątego wyrazu pierwszego wiersza: pierwsza litera znajduje się na czwartej pozycji, druga litera
na trzeciej pozycji, trzecia stoi na początku wyrazu, czwarta i piąta to odpowiednio litery piąta i szósta ww. wyrazu.
Następnie wpisz drugą osobę liczby pojedynczej. Kolejna litera szukanego słowa znajduje się na drugiej pozycji
pierwszego słowa z wersu 17. Ostatnie dwie litery to pierwsza osoba liczy pojedynczej.
*słowo składa się z 10 liter
ODP.

9. TABLICA PAMIĘCI LEŚNIKÓW I DRZEWIARZY
Pamięci leśników i drzewiarzy pomnik ten wzniesiono,
A na nim dwie ważne daty umieszczono.
Że polegli to pewne – przyznacie to sami,
Tablica przypomina, że zawsze będą z nami.
Na tablicy poświęconej pamięci zmarłych leśników i drzewiarzy znajdź i zapisz słowo znajdujące się na początku
ostatniego wersu, przed początkiem cytowanego wiersza.
ODP.

10. WIEŻA CIŚNIEŃ
Góruje nad centrum Spały ta budowla okazała,
36-metrowa wieża dla rosyjskich carów powstała.
Przy niej dawnej pompowni mały budyneczek
Oraz rezydencje nie tylko dla carskich córeczek.
Na tablicy informacyjnej wieży znajdź i zapisz słowo* składające się z trzech pierwszych liter ostatniego wiersza
tekstu, następnie dodaj ostatnią literę słowa znajdującego się w akapicie trzecim, wierszu czwartym na początku
zdania, a następnie z tego samego słowa wpisz literę szóstą i siódmą, kolejna litera szukanego słowa znajduje się w
akapicie pierwszym i jest czwartą literą nazwy własnej z pierwszego wiersza. Ostatnie trzy listery szukanego słowa to
odpowiedź na pytanie/zagadkę: <Kość> ryby to …
*słowo składa się z 10 liter
ODP.
HASŁO DO ODGADNIĘCIA:

