ДЕТЕКТИВИ У ВЕЛИКОМУ МІСТI - ВРОЦЛАВІ
Хочеш стати детективом? Полюбляєш загадки? У
такому разі я запрошую вас у подорож до Вроцлава
– міста, розташованого на південному заході
Польщі. Звідси недалеко до Чехії та Німеччини, а
регіон, в якому знаходиться Вроцлав, — Нижня
Сілезія. Тут казково і колоритно. Вам сподобається
це точно. Готовий/а? То вперед.
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Вроцлав – це місто, повне… гномів. Щасливих гномів тут можна
зустріти буквально на кожному кроці. Вони зроблені з бронзи,
але, мабуть, іноді оживають вночі і навіть можуть мінятися
місцями. І з дня на день вони не стоять бездіяльно: гноми
Сізіфчики котять кам’яну кулю, Стовпчик залазить на стовп,
Вареничок їсть вареники. Ще один – Гном Граєк. І це завдання
пов’язане з ним.
Заспівай пісню, яку ви нещодавно вивчили в дитячому садку/
школі. Соромишся? Можна на вушко😉!

Вроцлав дуже красиве і дуже старе місто.
Біля ринкової площі стоїть готичний, мурований
костел св. Марії Магдалини з високими вежами.
Подивіться, кого можна зустріти на мостику,
який їх з’єднує.

Ніби, вночі звідси чуються дивні звуки — щось схоже на стогін і
шелест віників, що підмітають підлогу. Кажуть, що це примари дівчат,
які думали лише про те, як погуляти у своєму житті, а виходити
заміж не думали. Тепер, як покарання, вони будуть чистити міст між
вежами навіки.

Потім намалюйте свого власного гнома і дайте йому ім’я.
Перевір, чи зможуть ваші друзі вгадати їх.

Чи правда це, ми не знаємо; певним є те, що на вежі висить дзвін.
Підкресли кожну другу літеру, і ти дізнаєшся ім’я майстра, в
майстерні якого відливали дзвони.

OЛTЮАДAВTIНСОАIР
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Вроцлав – рай для любителів води. Тут можна покататися на
човні або каное. Причина? Це місто, повне каналів,
мальовничих островів, пішохідних мостів, мостів і кладок. Не
повірите мостів понад 100!
В таблиці є ще більше місць в котрих панує вода.
Чи можете ви їх знайти?

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

ДЕТЕКТИВИ У ВЕЛИКОМУ МІСТI - ВРОЦЛАВІ
Намалюйте три з них.
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Вулиця Старі Ятки знаходиться біля ринкової площі. Саме тут у старі
часи були крамниці, де торгували м’ясом. Сьогодні це вже в
минулому, у мальовничих будиночках панують художники, але
тварини все ще тут – їм споруджено пам’ятник!

1.ССАВЕЦЬ
2.РИБА
3.РЕПТИЛІЯ
4.ПТАХ

Тепер ваше завдання - ... імітувати голоси кожної тварини, тобто:
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Поєднайте:

ВБіля зоопарку є мальовничий Японський сад, де можна поринути
в атмосферу Країни квітучої сакури (так називають Японію).
А якщо вже про вишні - розфарбуйте малюнок:

А коли ви це зробите, виберіть прилади, які стануть у пригоді для
художників чи скульпторів.
А може, колись на тебе чекає мистецька кар’єра?

II

III

IV

V

I

7

Ви любите диких тварин? Тоді вам точно сподобається у Вроцлаві. Є великий
зоопарк, відомий на всю Польщу. Тут ви можете спостерігати за іграми
тюленів, погодувати пінгвінів або побачити щасливих тюленів. Але
найбільший натовп завжди в Африкаріум, де під дахом можна познайомитися
з фауною та флорою Чорного континенту. Чи можете ви вгадати, які тварини
там живуть?

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
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