ДЕТЕКТИВИ У ВЕЛИКОМУ МІСТI - ВАРШАВА
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Зрозуміти де ти в Старій Варшаві було
неважко: назва вулиці пішла від професії її
мешканців.
Складіть розрізнені склади, щоб
прочитатиназви середньовічних професій.

Варшава – динамічне місто, тут завжди щось відбувається. Тут на
кожному кроці виростають хмарочоси та сучасні будівлі. Деякі з
них мають дуже вигадливу форму, наприклад, форму вітрила.
Саме тут має свою квартиру спортсмен, ім’я якого, напевно, ви
чули: це великий футболіст Роберт Левандовскі.

БОН
Спроектуйте хмарочос, в якому ви хотіли б жити.
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Але, але: ви повинні знати, що в столиці Польщі
також є гарне, невелике Старе місто, повне
різнокольорових будинків з крутими дахами.
Воно розташоване навколо замку, де колись
жили князі, а потім польські королі.

Прямо біля нього один із символів
Варшави — Палац культури і
науки. Деякі люди називають його
«ракетою».
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Намалюйте відсутні частини
Русалки.

А як би ти його назвав?
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Варшава - хоробре місто. Не дивно –
на його гербі є Русалка. Вона
наполовину жінка, наполовину риба.
Як вона сюди потрапила? Плила по
Віслі (разом із сестрою) до
Балтійського моря. Коли вона
пропливала через Варшаву,
жадібний рибалка спіймав її в сіті та
вирішив показувати при княжих
дворах, заробляючи на цьому гроші.
Він замкнув її в дерев’яному сараї, а
вона почала гарно й сміливо співати.
Молодий рибалка почув її та вирішив
випустити на волю. Але за однієї
умови: що вона назавжди залишиться
у Варшаві, озброєна мечем і щитом, у
разі потреби захищатиме місто. Та й
так воно і було.

ДАР

ВО

СПИ

Żródło:praceplastyczne.pl

Хочеш стати детективом? Любиш загадки? Тоді вам
обов’язково потрібно познайомитися з Варшавою,
столицею Польщі. Це найбільше і найсучасніше
місто країни. Регіон, де розташована Варшава це
Мазовія. Вам сподобається. Готовий/а?
Тоді вперед.

Польська столиця є важливим університетським містом. Ось так
виглядає вхід до Варшавського університету – вчитися тут
мріють не лише жителі міста!

ТЕКСТ: АННА ДЗЄЛІНЬСКА, ПЕРЕКЛАД, БАЦУЛА ВІТАЛІЙ БІЛЬШЕ ІГОР НА HANKAWARSZAWIANKA.COM/GRY

ДЕТЕКТИВИ У ВЕЛИКОМУ МІСТI - ВАРШАВА
Це був композитор, про якого незабаром
дізнався весь світ. У Варшаві є багато його
слідів, навіть... лавок що грають музику!
Пам'ятник Шопену стоїть у найкрасивішому
парку Варшави, тобто в Королівському парку
Лазенки.
.

Над брамою можна побачити орла, це логотип університету.
Порахуйте зірки навколо нього, і ви дізнаєтеся, на скільки різних
факультетах навчалися студенти, коли був заснований університет.
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А коли був заснований цей університет?
Ви дізнаєтесь, коли розв’яжете рівняння:

5+3 =
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8-2 =
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Складіть його з
розсипаних слів. Для
вашої зручності деякі
з них уже введені у
правильні місця.

Коли стає тепло, деякий дах стає улюбленим
місцем жителів Варшави. Незвичайний, тому що має
великий і гарний… сад! Це дах університетської
бібліотеки, розташованої біля річки Вісла. Можна
читати книги з усього світу.
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НЕ ЗНАЮ.............................................. .ЗАБРАВ
АЛЕ ЗНАЮ ................................................
....................
ЩОБ ЙОМУ................................................ ............
...................................................... МАРШ

НІ, ЧОМУ, ПОХОРОННИЙ, ХТО, ЗІГРАВ ,МЕНЕ, Я

Упорядкуйте письмові прилади від найстаріших до найновіших.
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Коли німці під час Другої
світової війни окупували
Варшаву, їх дуже
роздратував пам’ятник
польському композитору.
Уявіть собі, вони розрізали
його на шматки та вивезли
подалі. Але Шопен (чи
пластуни, хто знає)
помстився: навесні біля
основи пам’ятника з’явився
зловісний віршик.

V

Настав час познайомитися з найвідомішим жителем Варшави –
Фридериком Шопеном. Він жив у 19 столітті. У цьому місті він провів
дитинство та юність – загалом 20 років.
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Королівські Лазеньки – великий і гарний парк, який колись був
резиденцією останнього короля Польщі. Монарх обожнював мистецтво і
підтримував художників. Донині в парку і Палаці на воді збереглося багато
скульптур, картин і антикварних меблів. Також у парку є два театри. Один
унікальний, тому що інтер’єр повністю зроблений з дерева, інший – це
театр під відкритим небом із залом у формі раковини та сценою,
розташованими на острові.
Підкресліть кожну другу букву, і ви дізнаєтеся, як ми називаємо цей тип
театру.

ВАИМНФЛІДТЩЕЗАХТЇРЙ
НА СЬОГОДНІ ВСЕ, АЛЕ НЕ ХВИЛЮЙТЕСЯ. ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ, ОСЬ
ЩЕ МАРШРУТИ, ПОВНІ ЗАГАДОК І ГОЛОВОЛОМОК:
HANKAWARSZAWIANKA.COM/GRY ІНШІ МІСТА ТАКОЖ ДУЖЕ ЗАХОПЛИВІ.
ПОБАЧИМОСЬ!

ТЕКСТ: АННА ДЗЄЛІНЬСКА, ПЕРЕКЛАД, БАЦУЛА ВІТАЛІЙ БІЛЬШЕ ІГОР НА HANKAWARSZAWIANKA.COM/GRY

