ДЕТЕКТИВИ У ВЕЛИКОМУ МІСТI - ЗАКОПАНЕ
Хочеш стати детективом? Любиш загадки? У такому разі
запрошую вас у подорож до Закопаного, яке називають
зимовою столицею Польщі. Це рай для лижників і
любителів походів у гори. Розташовані на півдні країни і
від Словаччини відділяють їх лише Татри. Регіон, в
якому розташоване Закопане, — це Подхалє. Тут багато
природи та зелені. Готовий/а? Тоді вперед.
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У Закопане приїжджають не лише
любителі лиж, а й справжні
професіонали. Особливо стрибуни,
на яких тут чекає трамплін Велька
Кроква.
З розкиданих складів упорядкуйте
імена стрибунів, які здобули
медалі, змагаючись на цьому
об’єкті. Напевно ви знаєте деяких з
них, вони були відомі на весь світ!
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ПРИДУМАЙТЕ ІМЕНА ТВАРИНАМ, ЯКИХ ІНОДІ
МОЖНА ПОБАЧИТИ НА ГІРСЬКИХ СТЕЖКАХ.

Назви районів Закопаного часто походять від
родин, які мали тут землю, наприклад
Анталувка. Але буває, що їх джерелом були
тварини, яких на певній території можна
зустріти у великій кількості.
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Ось кілька прикладів рослин, які ви
побачите в Татрах:

Розгадайте шифр, і ви дізнаєтеся про одне
з таких місць. Правило : знайшовши літеру
в таблиці, перевірте, яка є четвертою після
неї (напр. Буква А з кодової назви
відповідає букві Ć - четверта літера після
літери А є буквою Ć).
Слово закодоване за допомогою
латинського алфавіту. У польській мові
звуки "Ш" та "Ч" передаються двома
літерами

Знайдіть усі парні числа та
позначте їх. Потім по черзі в
рядках прочитайте букви, що
стоять поруч. Вони складуть назви
цих двох рослин.
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ДЕТЕКТИВИ У ВЕЛИКОМУ МІСТI - ЗАКОПАНЕ
А тепер настав час для вас: надихнувшись
українськими народними мотивами, створіть
килим, який міг би стати подарунком главі
дружньої країни.

Призначте фотографію групі:
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Давним-давно в Подхалє приїжджали рятуватися хворі на
туберкульоз, серед яких було багато відомих діячів. Як звали лікаря,
який «відкрив» цілющий вплив місцевого клімату на лікування цього
захворювання?
Ви дізнаєтеся, прочитавши позначення нижче ... задом на перед.
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Чи знаходив/ла ти коли-небудь скарби, граючи в пісочниці? А
може, пПравильна (і мудра) архітектура - це та, яка використовує
матеріали, доступні на місці, без необхідності транспортування з
далеких місць.
Подивіться на фотографії та зрозумійте, з чого люблять
будувати свої будинки гірці.

ЙИКЬСНІБУЛАХСУТИТ
Його пам’ятники та пам’ятні знаки сьогодні можна знайти в багатьох
місцях у Татрах. -
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Одна з жителів Закопаного, Зофія
Стрийєнська, будучи в захваті від
місцевого фольклору (тобто
народних мотивів) вирішила
показати його всьому світу. Вона
була художницею: малювала
картини, кераміку, розробляла
костюми та декорації для театру
та балету.
Одного разу художниця на
замовлення Міністерства
закордонних справ створила кілім
(або декоративний килим) для
імператора Японії Хірохіто!
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Спроектуйте будинок, який добре вписується в місцевий ландшафт.
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!
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саж, Адам Малиш, Пьотр Жила, Свен Ганнавальд, 2. Відп.: Крокус, гірська сосна 4. …………. 5. ЗЕМНОВОДНІ: I, II; ПЛАЗУНИ: III, IV 6. Tytus
Chałubiński
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Значна частина природи Татр знаходиться під охороною. В околицях
Ящурувки є Центр активного захисту земноводних і плазунів.

