
ДЕТЕКТИВИ У ВЕЛИКОМУ МІСТI - КРАКІВ
 

Король на своє весілля замовив гобелени. 
Можливо, затанцюєш свій улюблений танець?

Зараз ми йдемо в серце міста Кракова, 
тобто на ринкову площу. 
Над ним — вежі костелу Св. Марії.

Хочеш стати детективом? Полюбляєш загадки? У
такому разі я запрошую тебе у подорож до

прекрасного Кракова, колишньої столиці Польщі.
Протягом кількох століть тут жили королі та звідси
вони правили країною. Регіон, в якому знаходиться
Краків, називається Малопольською. Це справжній

рай для дослідників. Готовий/а? То вперед. 
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Королі Польщі мали свій розкішний замок на Вавельській горі. А під нею,
у печері, жила істота, якої страшенно боялися мешканці Кракова. Це був
Вавельський дракон, якому потрібно було регулярно давати їжу. І він
був дуже ненажерливий. Він міг би з'їсти всього бика відразу! Жоден
лицар не зміг перемогти монстра. Нарешті з’явився швець Скуба. Він
підсунув дракону барана, набитого сіркою. Ненажера жадібно з’їв ягня.
Сірка почала пекти йому живіт, а вогонь почав виходити з рота. Він
кинувся до річки Вісли та пив-пив, аж поки лопнув. І таким чином з
монстром розправились. Сьогодні його пам’ятник (що дихає вогнем)
можна побачити біля підніжжя Вавельського замку.
Як виглядав Вавельський дракон? Намалюй його!
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На вищій вежі костелу Святої Марії віддавна
стежить вартовий. Його завданням було стежити
за пожежами, а також за ворогом, який час від
часу нападав на королівське місто. Так було і в 13
столітті, коли татари вдерлися в місто. 

Одним із символів Кракова є цей Пан:
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Настав час відвідати короля. Вавельський пагорб височіє над містом, а
на його вершині височіє прекрасний замок і собор епохи Ренесансу.
Інтер’єри замку прикрашені гобеленами, тобто великими
декоративними тканинами, що імітують картини. На них є сцени з Біблії,
міфології та казкові істоти. У минулому гобелени також
використовувалися для утеплення стін.

СТВОРІТЬ ГОБЕЛЕН / КАРТИНУ, ЯКОЮ ВИ ХОТІЛИ Б ПРИКРАСИТИ
СВОЮ КІМНАТУ. 
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Пильний охоронець, бажаючи попередити мешканців про небезпеку,
почав дути в трубу. Перед тим як він закінчив, йому проткнула горло
стріла, випущена з лука ворогом. Тому хейнал закінчується на половині
мелодії донині. Можна почути це щогодини. Хейнал грають у чотирьох
напрямках світу. 

Вибери інструменти, які можна підняти на вежу,і ті, які неможливо підняти.

Як звати його? Дізнаєшся,
закресливши кожну другу літеру.

 
О ЛТАДЙИКРОСНЦІЬК

 
Пофарбуйте його в яскраві, інтенсивні

кольори. 
 

Так ходили Татари – цей чоловічок
походить від них.
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ТЕКСТ: АННА ДЗЄЛІНЬСКА, ПЕРЕКЛАД, БАЦУЛА ВІТАЛІЙ      БІЛЬШЕ ІГОР НА HANKAWARSZAWIANKA.COM/GRY



ДЕТЕКТИВИ У ВЕЛИКОМУ МІСТI - КРАКІВ

Одягнись як ця
елегантна жінка
використовуючи

аксесуари під рукою. 
 

А може, намалюєш
свій варіант шедевра

(з улюбленою
твариною)?

Це найвідоміша мешканка Кракова: Пані з
горностаєм, написана італійським майстром
Леонардо да Вінчі.

Чи знаходив/ла ти коли-небудь скарби, граючи в пісочниці? А може,
песик приніс «скарб», який викопав з-під землі? Під Краковом, у Величці,
під землею також є скарб, захований – це соляна копальня. До того, як
були винайдені холодильники та морозильні камери, сіль
використовувалася не тільки для приправи страв, а й для консервування
їжі, тому вона була дуже і дуже цінною. Король сам вирішував, хто і за
якою ціною (але, можна здогадатися, це було недешево😉 ) продавав сіль
і таким чином нажив справжній статок. На зароблені таким чином гроші
він купував витвори мистецтва, будував витончені замки та створював
сади. 

Сьогодні ви знайдете сіль на улюблених смаколиках краківців – бубликах
(обважанках).

Перерахуйте свої улюблені 
солоні страви. 
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a.Товари, які краківці
продавали іноземним

купцям
 

Сотні років тому Польщею правив король невичерпної енергії. Він об’єднав
більшу частину польських земель (раніше захоплених ворогами), побудував
понад 50 замків і твердинь, упорядкував закони, заснував церкви, заснував
нові села та міста. Один з них - прямо біля Кракова, по той бік Вісли.
Правитель піклувався про нього до кінця життя, і з часом воно стало одним з
найважливіших і багатих міст країни. А сьогодні це район Кракова! Як звали
цього короля (тобто як називається цей район)?

Правитель так багато зробив для країни, що його прозвали Великим. Жоден
інший король Польщі не мав такої честі. 

Назви, що походять від імен землевласників, не були рідкістю в Польщі. Тому
ми, маємо Анін, Урсинов, Маримонт, Олександрів, Каролін). А як би
називався міський район, якби він був створений від вашого імені? 
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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

Кракові дуже пощастило. Саме тут,
давним-давно, перетиналися торгові
шляхи купців з Європи та Азії. Щоб
полегшити торгівлю, посеред площі
звели величезний хмм... сьогодні ми
б сказали торговий центр, тоді його
називали «базар». Як і все в місті -
він гарний і стоїть донині. Це Суконні
ряди. 
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b.Товари, які краківці
купували в іноземних

купців
 

Упорядкуйте:

Використовуйте дзеркало, щоб прочитати його ім’я.
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