Barnens Kumla
Lek, lär och ha skoj!

Här finns något att upptäcka för
både små och stora barn.
visitkumla.se/barnenskumla

Välkommen till Kumla stadspark!
Djupadalsbadet bad och camping

Hej! Kom och
träffa mig,
Kumlahumlan

Två stora
vattenrutschkanor!

Dykpool
med klättervägg!

10 meter
högt hopptorn.
Se upp där
nere!

Stadslekplats Tivoli
Ta en tur
i linbanan.
Wiihoo!

Klättra
högt i cirkustornet!

Gunga i jättehammocken!

Pssst! Intill Tivoli finns en lekplats för mindre barn, med en barnbassäng! I parken
finns även en minigolfbana, frisbeegolfbana och en sandstrand för volleybollspel och
sandlek. Slå dig ner vid någon av grillplatserna och ha en härlig picknick.

Upptäcktsfärd i Kumla stadspark
Med hjälp av kartan och ledtrådarna letar du dig fram till de olika
platserna i stadsparken. Varje siffra på på kartan har en fråga där
svaret blir ett ord, som du sedan skriver in i korsordet på rätt rad.

Välj att gå hela upptäcktsfärden (nr 1-14) eller den kortare
varianten (nr 10-14). När du har hittat alla 14 ord för hela sträckan
eller 5 ord för den kortare sträckan kan du läsa den hemliga koden i
de gula rutorna. Den hemliga koden berättar var du kan lämna in det
ifyllda korsordet och hämta ut ditt pris.

Riv ur
och ta med till
stadsparken

Lycka till!

Upptäcktsfärd i Kumla stadspark, 1-14 (lång runda ca. 2,8 km)
1. Titta upp under taket på det lilla förrådet intill tennisbanorna och hitta ordet där.
2. Vad finns bakom vassen? Jo, en liten ... som består av vatten.
3. Hitta ordet högst upp till höger på amfiteaterns mur.

4. Kika in i glaspartiet till vänster om entrédörren till växthuset och hitta ordet.
5. Detta är en labyrint. Här kan man springa runt och ...

6. Gå ner för trappan på bron över sjön och hitta ordet på det nedersta trappsteget.
7. Leta efter bokstaven som står under ordet ”TIERP” på brunnslocket bland
planteringarna. Fyll i bokstaven i korsordet.

8. Vad är det man kan slå upp och sova i på en camping? Ordet ska in på rad 8.
9. Leta efter ordet på parkbänken nedanför entrén till Stadslekplats Tivoli.
Upptäcktsfärd i Djupadalsparken, 10-14 (kort runda ca. 1 km)

10. Gå till lusthuset på lekplatsen. Ordet är den färg på husets tak som rimmar på vått.
11. Gå över bron till ön och hitta ordet vid broräckets slut.

12. Gå tillbaka över bron och fortsätt in i skogen. Hitta frisbeegolfbanans korg nr. 5
till höger i skogen, där finns ordet.
13. Gå upp 24 trappsteg på trappan vid barnstatyn Hans och Greta, ta gången till
höger och hitta ordet under någon av parkbänkarna.
14. Gå till Gurra Gräsands lekplats vid plaskdammen. Gå in i det lilla huset på
rutschbanan och hitta ordet i taket.

Bra jobbat! Du har nu klarat av hela upptäcktsfärden! Gå till platsen som du nu kan
läsa i korsordets gula rutor för att hämta ut ditt pris.
Korsordet hittar du på nästa sida

Upptäcktsfärd i Kumla stadspark
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Hej!
Vi vill gärna veta lite om dig.

Jag är __________ år

Jag bor i ______________________
_______________________________
Jag tyckte att upptäcksfärden
i stadsparken var
________________________________
Jag var här (datum)
________________________________

Upptäcktsfärd på Konst på Hög
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Vi vill gärna veta lite om dig.

6.

Jag bor i ______________________

7.

_______________________________

8.

Jag tyckte att upptäcksfärden
på Kvarntorpshögen var
________________________________

9.
10.
11.

Jag är __________ år

Jag var här (datum)
________________________________
Frågorna hittar du på nästa sida

Upptäcktsfärd på Konst på Hög
Med hjälp av kartan och ledtrådarna letar du dig fram till de olika
platserna på Kvarntorpshögen. Varje siffra på på kartan har en
fråga där svaret blir ett ord, som du sedan skriver in i korsordet
på rätt rad. När du har hittat alla ord till ditt korsord kan du läsa
den hemliga koden i de gula rutorna. Den hemliga koden berättar
var du kan lämna in det ifyllda korsordet och hämta ut ditt pris.

Riv ur
och ta med till
Konst på Hög

Tänk på att
På Kvarntorpshögen finns heta partier i marken, som du inte får vistas på.
Dessa är utmärkta med en varingsskylt.
Lycka till!

1.

Upptäcktsfärden börjar vid konstverket ”Waaaaall”, som är gjort av en massa
gamla brädor och står högst uppe på ...............

3.

Dags att räkna! Hur många luckor har konstverket ”Bunker”?

2.

Titta nu efter ett konstverk som ser ut som en balkong och heter ”Peripheri III”.
Vad heter den runda saken som sitter fast på balkongräcket?

4.

Leta efter konstverket ”Var är konstverket” där två personer sitter på en soffa.
Vilken blå liten figur håller en av dem i handen?

6.

Ta dig ner för backen och in i konstverket ”Heptagon”. Hur många hörn är det
på mittenpelaren med ord på?

5.

7.
8.
9.

Ser du konstverket ”Arken”? Vilket stort djur med lång snabel hade Noak med
sig i sin ark?

Gå tillbaka upp för backen till konstverket ”Ljusrum I och II”. Hur många små hål
hittar du längst ner på de båda konstverken?
En bit bort hittar du konstverket ”Energi-Magi”. Försten dit!!!
Hur har konstnären gjort för att få tegelstenarna att sitta ihop?

Ta dig nu upp för backen längs stigen till konstverket ”Trappan”. I den kan du
ta dig upp och ner genom att gå eller .......

10. Nu är det dags för dig att springa(!) upp till konsverket ”Absit Omen”.
Vilken byggnad liknar konstverket?

11. Det sista ordet till korsordet listar du ut genom att titta på konstverket
”Hesperidernas Trädgård”. Vilken form har konstverket?

Bra jobbat! Du har nu klarat av hela upptäcktsfärden! Gå till platsen som du nu kan
läsa i korsordets gula rutor för att hämta ut ditt pris.

Välkommen till Kvarntorps friluftsområde
Konst på Hög och Kvarntorpshögen

Härlig
skidbacke
vintertid!

Ta dig
upp och ner för
de 427 trappstegen!

Bad i Hästhagsbrottet
Här finns
lekplats, bryggor
och hopptorn!

Pssst! I friluftsområdet finns en nyanlagd bana
för radiostyrda bilar. Ta med din bil, det är superkul!

Mountainbikeleder och
teknikbana för
cykling.

Inhängnad
baddel för
de mindre
barnen.

I sjöarna
intill kan du
fiska!

Mer att upptäcka i Kumla!
Lek och lär på våra naturstigar och spontanidrottsplatser
Olika teman
med klurigheter
för dig att lösa!

Öppna
ytor för
spontanidrott.

Basket,
fotboll, beachvollyboll, frisbeegolf och
boule.

Stigarna
ligger i anslutning till roliga
lekplatser!

Skoj på Kumla bibliotek och Aktivitetshuset

Fantastiskt
bibliotek med
massor av
böcker!

Skateboard,
inlines, BMX,
kickbike och
klättervägg!

Roliga
och spännande
barnteaterföreställningar!

Pssst! I Kumla finns en skalenlig modell av vårt solsystem som du kan ta dig runt
med cykel. Solen finns vid Kumla torg och Pluto hittar du på Kvarntorpshögens topp!
I Kumla kan du även gå på bio, spela bowling och prova på att köra speedway.

