
Zajęcia rozwijające zdolności 21 maja klasa II 

 

W dniu dzisiejszym drodzy uczniowie dowiedźmy sie więcej o rzece Wiśle – królowej rzek oraz o 

Krakowie.  

 

 

 

Kraków jest pełen legend i różnych ciekawostek. Wszystkie mogłyby znaleźć się w grubej 

książce. Część z nich to tylko fikcja, jak legenda o smoku wawelskim, ale inne ciekawostki o 

Krakowie widać gołym okiem. 

Jedna z wielu ciekawostek o Krakowie znajduje się w samym jego sercu, czyli na rynku. Stoi na nim 

samotna wieża. To pozostałość po budynku ratusza, który był w tym miejscu. Nie byłoby w tym nic 

niezwykłego, gdyby nie to, że wieża jest krzywa. Warto się jej dobrze przyjrzeć i zauważyć odchylenie 

od pionu. Wynosi ono 55 centymetrów. 

Zastanawialiście się, dlaczego w Sukiennicach wisi nóż? To następna ciekawostka o Krakowie. Jest to 

związane z legendą dotyczącą budowy kościoła mariackiego. Miało za nią odpowiadać dwóch braci, 

którzy byli świetnymi budowniczymi i architektami. W czasie budowy miała rozpocząć się rywalizacja o 

to, kto wybuduje wyższą wieżę. W pewnym momencie młodszy z braci zabił drugiego. W ten sposób 

nie chciał dopuścić, aby starszy okazał się lepszy od niego. 

Największy średniowieczny rynek w Europie 

Kolejna ciekawostka o Krakowie dotyczy jego rynku. Jest to największy rynek w Polsce i Europie. 
Każdy jego bok ma długość 200 metrów. Rynek robi duże wrażenie. Drugi co do wielkości rynek w 
Polsce, czyli wrocławski, jest wyraźnie mniejszy. Takich ciekawostek o Krakowie jest więcej. 

 

 



Parada jamników 

Jedną z ciekawostek o Krakowie jest odbywająca się w mieście parada jamników. Przyjeżdżają na nią 
ludzie z całej Polski i nie tylko. To dobre miejsce, aby wymienić się doświadczeniami oraz spotkać ze 
znajomymi właścicielami jamników. Najbardziej widowiskowym momentem jest właśnie parada 
jamników. Można na niej zobaczyć psy w najróżniejszych przebraniach. Część właścicieli ogranicza 
się tylko do małej chusty przy obroży, ale są też jamniki w przebraniu marynarza, króla, rycerza, 
policjanta czy lekarza. Ile osób tyle pomysłów na przebranie jamnika.  

https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik 

https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw 

 

                                           A teraz czas na Wisłę   

 

 

 

 

Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce, największa w zlewisku Morza Bałtyckiego, płynie przez cały kraj 
począwszy od Beskidu Śląskiego, przez Pogórze Śląskie, Kotlinę Oświęcimską, Bramę Krakowską, Kotlinę 
Sandomierską, Małopolski Przełom Wisły, Nizinę Środkowomazowiecką, Pradolinę Toruńsko-
Eberswaldzką, Dolinę Dolnej Wisły oraz Pobrzeże Gdańskie do Zatoki Gdańskiej; swoim głównym biegiem 
i przez dopływy wiąże 54,0% obszaru Polski. Długość 1048 km — od źródeł Czarnej Wisełki, a 1045 km 

— od źródeł Białej Wisełki. Powierzchnia dorzecza 194 424 km2 (w granicach Polski 86,8% powierzchni 
dorzecza, to znaczy 168 699 km2). Urzeźbienie dorzecza Wisły charakteryzuje średnie wzniesienie n.p.m. 
270 m; większość powierzchni dorzecza (ok. 55%) znajduje się na wysokości 100-200 m n.p.m.; ponad 
75% leży na wysokości 100-300 m n.p.m.; najwyższy punkt dorzecza Wisły — 2655 m n.p.m. w Tatrach 
(Gierlach), najniższy — 1,8 m p.p.m. na Żuławach Wiślanych (koło Elbląga). Cechą dorzecza Wisły jest 
asymetria — przewaga dopływów praego nad lewym, w znacznej mierze jest to konsekwencja kierunku 
nachylenia Niżu Środkowoeuropejskiego ku pn.-zach. i kierunku spływu wód polodowcowych, przy 

https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik
https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw


równocześnie znacznej predyspozycji w budowie starszego podłoża; zasadniczy kierunek biegu Wisły jest 

południkowy.  

https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg 

https://www.youtube.com/watch?v=1OkxJN_wg3U 
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