
WĘDRÓWKI PO POLSCE – część 2

Zapraszam  Was  do  dalszej  wędrówki  po  naszym  pięknym  kraju  –  Polsce.  Dziś
zaplanowałam dla Was podróż „Szlakiem stolic Polski”, czyli odwiedzimy Gniezno,
Kraków i Warszawę.

Najpierw muszę was jednak zapytać czy wiecie co to jest stolica?
 
Stolica to najważniejsze miasto, które najczęściej jest również największe. Jest ono
siedzibą  centralnych  organów państwa.  W Polsce  stolicą  jest  teraz  Warszawa  i
rzeczywiście jest ona największym miastem.

Jak to się stało, że została ona stolicą? 

O tym właśnie będzie dzisiejsze spotkanie. 



 Gniezno 
Według  legendy  Gniezno  założył  Lech,  który  pewnego  dnia  zobaczył  rozległą
dolinę. Było na niej dużo pagórków i wzgórz. Na jednym z nich rósł stary, potężny,
samotny  dąb.  Lech  zobaczył,  że  na  nim  biały  orzeł  miał  swoje  gniazdo.  Lech
powiedział, że zbuduje tu miasto, które nazwie Gnieznem i za swój herb wybierze
znak białego orła. 

Zapraszam do wysłuchania legendy z cyklu Baśnie Polskie – „Legenda białego orła”
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0




Witam Was w Krakowie, w dawnej stolicy Polski. Jesteśmy na południu naszego
kraju, nad rzeką Wisłą. Kraków to stare i piękne miasto. Tu w dawnych czasach
przez  ponad  500  lat  mieszkali  królowie,  którzy  rządzili  w  dawnej  Polsce.  O
świetności miasta świadczą liczne zabytki.  Zapraszam na wirtualną wycieczkę po
Krakowie z drona - https://www.youtube.com/watch?v=QHX_EtXXSpM

Kraków zwiedzony. Na zakończenie spaceru po tym mieście proponuję zagadki:

Jestem miastem bardzo starym,
starych baśni znam bez liku.
Mógłbym bajać wam pół roku
I o Kraku i o smoku –co mieszkali na Wawelu.        (Kraków)

Jaki konik z berłem w dłoni 
podkówkami nie zadzwoni,
tylko parą ludzkich nóg
stuka o krakowski bruk?             (Lajkonik)

Kto mieszkał w jamie, 
tuż nad Wisłą
i zionął ogniem jak ognisko?          (Smok Wawelski)

Ten pierwszy -królewski,
wielki, znany w dziejach.
Ten drugi -mały, w drzwiach siedzi,
nie wpuszcza złodzieja.                   (Zamek)

Stoi w Krakowie
na wzgórza szczycie.
Wisła kołysze
jego odbicie.                    (Wawel)

W dawnej stolicy od wieków wielu
Wisła obmywa stopy Wawelu.                 (Kraków)

Dawniej sukiennicy
mieli tu swój towar,
dzisiaj pamiątkę
kupisz z Krakowa.                      (Sukiennice) 

https://www.youtube.com/watch?v=QHX_EtXXSpM


Tak oto dotarliśmy do miejsca, gdzie chciałabym opowiedzieć Wam legendę o jednym
z najważniejszych polskich miast. Zapraszam do wysłuchania legendy z cyklu Baśnie
Polskie –„Wars i Sawa” https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs 

Wiemy już skąd wzięła się nazwa Warszawa i gdzie znajduje się to miasto. Myślę że
warto  przyjrzeć  się  nieco  bliżej  miejscom  w  tym  mieście.  Proponuję  obejrzenia
prezentacji pt.: „Co wiem o swojej stolicy”

https://www.youtube.com/watch?v=HBQpff30rbA

Warszawa - podobnie jak wszystkie inne miasta w Polsce ma swój herb. Czy wiecie
co jest herbem Warszawy? 

Herb przedstawia w czerwonym polu postać kobiety z rybim ogonem, z wzniesioną
szablą w ręce prawej i tarczą okrągłą w ręce lewej. Włosy, szabla i tarcza są złote.
Nad  tarczą  herbową  znajduje  się  złota  korona  królewska.  Korona  symbolizuje
zwycięstwo. 

Nasza wycieczka dobiegła końca. Czas na podsumowanie wiadomości.

https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNHN28

1. Stolice
https://learningapps.org/watch?v=pnj9cxkd320

https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNHN28
https://learningapps.org/watch?v=pnj9cxkd320
https://www.youtube.com/watch?v=HBQpff30rbA
https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs


2. Herby
https://learningapps.org/watch?v=pd1vibtot20

3. Zabytki
https://learningapps.org/watch?v=p15tbwx8j20 

4. Test
1 Jak mieli na imię bracia Lecha?
a. Czech i Ryś
b. Czech i Rus
c. Rysiek i Czarek

2. Jakie zwierzę wybrał sobie Lech za swój znak?
a. Sokoła 
b. Jastrzębia 
c. Orła

3. Kto podstępnie zgładził smoka? 
a. Szewczyk Skuba 
b. Szewczyk Dratewka 
c. Książę Krak z pasterzem  

4. Jakie zwierzę podrzucono smokowi? 
a. Barana 
b. Kurę 
c. Owcę 

5. Kto napadł na Kraków? 
a. Niemcy 
b. Tatarzy 
c. Rosjanie 

6. Z wieży jakiego kościoła grany jest hejnał w Krakowie? 
a. Kościoła na Wawelu 
b. Kościoła na Skałce 
c. Kościoła Mariackiego

7. Podkreśl nazwę zabytku Gniezna. 
a. Wawel 
b. Drzwi Gnieźnieńskie 
c. Syrenka

8. Kim był Wars? 
a. Rybakiem 
b. Rycerzem
c. Żeglarzem

https://learningapps.org/watch?v=p15tbwx8j20
https://learningapps.org/watch?v=pd1vibtot20


9. Co przedstawia herb Warszawy? 
a. Syrenkę z tarczą i siecią 
b. Syrenkę z mieczem i tarczą 
c. Syrenkę na łodzi, z mieczem i tarczą 

10. Zaznacz poprawną kolejność stolic Polski? 
a. Kraków, Warszawa, Gniezno 
b. Warszawa, Kraków, Gniezno 
c. Gniezno, Kraków, Warszawa

Myślę, że test nie był dla Was problemem. Jeżeli macie wątpliwości to sprawdźcie:
1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-b, 6-c, 7-b, 8-a, 9-b, 10-c.

Do zobaczenia! Miłego weekendu!   
   


