
ZAJECIA POZALEKCYJNE (13.05. i 20.05.2020r) 

Temat: Od Gniezna do Warszawy. Śladami polskich stolic. 1-2 

Witajcie, 

Podczas naszych zajęć pozalekcyjnych przez prawie cały rok szkolny wyjeżdżaliśmy, aby poznać bliższą 

i dalsza okolicę Wrześni. Byliśmy w wielu ciekawych miejscach. 

 Na kolejne dwa zajęcia zabieram Was na wycieczkę po STOLICACH POLSKI.  

Będziemy blisko naszego miasta i całkiem daleko. Zaczynamy naszą wirtualną podróż po Stolicach 

naszego państwa 

A więc start- ruszamy do GNIEZNA- PIERWSZEJ STOLICY POLSKI. 

GNIEZNO 

Gniezno, jak już mówiliśmy podczas naszej wycieczki do tego miasta, jest PIERWSZA STOLICĄ POLSKI! 

Czyli 20 km od Wrześni rozwijała się POLSKA- ponad 1000 lat temu!!! 

To tutaj przyjeżdżali cesarze i królowie z całej Europy.  

Tutaj również był koronowany PIERWSZY KRÓL POLSKI- BOLESŁAW I CHROBRY. 

 

Herb GNIEZNA       i najstarsza budowla: KATEDRA 

  



Jeżeli możesz, to wydrukuj kartę i uzupełnij zdania. 

 

 

 



POZNAŃ 

Później na krótko przeniesiono STOLICĘ do POZNANIA. Z Poznaniem związana jest legenda o 

KOZIOŁKACH. Widzimy jak się każdego dnia trykają na poznańskim Ratuszu o godz. 12.00.  

Herb Poznania     i Ratusz z trykającymi się koziołkami  

  

   

KRAKÓW 

Następnie STOLICĄ POLSKI został KRAKÓW. Natomiast z Krakowem związana jest legenda o SMOKU 

WAWELSKIM, który podstępem został zabity przez szewca Dratewkę.  

Herb Krakowa     i Zamek królewski „WAWEL” 

   



Inne zabytki Krakowa 

Sukiennice 

 

Brama Floriańska 

  Barbakan 

 



Jeżeli masz taką możliwość, to wydrukuj kartę pracy i ja uzupełnij zgodnie z poleceniem 

 

 

 



Wydrukuj i uzupełnij kartę 

 

 

 

 



WARSZAWA 

Kolejną STOLICĄ POLSKI i jak do tej pory ostatnią, jest WARSZAWA. Z nią też związana jest legenda o 

WARSIE I SAWIE, od których to powstała nazwa miasta. 

Z Krakowa do Warszawy stolicę przeniósł Król Zygmunt III Waza, ponieważ był Szwedem i bliżej mu 

było nad nasze morze, a stamtąd statkiem do swojego rodzinnego kraju. Jego pomnik- kolumna stoi 

przy zamku, który kazał wybudować sobie jako nowy dom. 

Herb Warszawy   i Zamek królewski z Kolumną Króla Zygmunta III Wazy 

 

 

Inne zabytki Warszawy: 

Łazienki warszawskie     i Stare Miasto z Pomnikiem Syrenki 

    



Wydrukuj kartę pracy i uzupełnij zdania wyrazami z ramki 

 

 



Pokoloruj strój ludowy Mazowsza, czyli Warszawy. 

 

 



Uzupełnij wyrazy brakującymi literami, a dowiesz się jakie zabytki znajdują się na terenie 

Warszawy 

 


