
Krowodrza - odkryj ją na nowo!zagadki i zadania konkursowe

Rozwiąż wybrane zadania, weź udział w konkursie i wygraj nagrody!Szczegóły na: www.trasadlabobasa.pl/dzielnicekrakowa



Krowodrza - odkryj ją na nowo!
zadanie konkursowe nr 1 Krowodrza dzisiaj

Partner 
zadania:

Przejdź się na spacer i sprawdź, jak zmieniły się 
opisywane przez Krysię i Patryka miejsca.

Czy w przebudowanym pałacu 
w Łobzowie nadal jest szkoła 
wojskowa?

Czy Herbewo produkuje 
bibułki do papierosów? 

Czy w miejscu pierwszej 
fabryki A. Piaseckiego pachnie 
czekoladą?

Czy cele w byłej siedzibie 
Gestapo zajmują kolejni 
więźniowie? 

Będzie super, jeśli dołączysz zdjęcia - 
poszlaki twojego śledztwa!



Krowodrza - odkryj ją na nowo!
zadanie konkursowe nr 2 Domy “ze znaczkami”

Partner 
zadania:

Od kiedy Krowodrza, Nowa Wieś, Czarna Wieś i Łobzów stały się 
częścią miasta, swoje domy budowało tu wielu przedstawicieli 
inteligencji: naukowcy, artyści, architekci i urzędnicy. 
Ich nowoczesne kamienice często ozdabiane były godłami 
i ciekawymi dekoracjami. Wybierz się na spacer ulicami 
z drogowskazu obok. Kiedy znajdziesz te budynki, dopisz ich adres:

A może znajdziesz jeszcze inne ciekawe budynki? 
Napisz nam o nich! Zdjęcia jak zawsze mile widziane!

ul. Mazowiecka

ul. Chocimska

ul. Chopina

ul. Nowowiejska
ul. Józefitów

ul. Urzędnicza

*dom z akordeonistą _______________________________________
*dom z cietrzewiem ________________________________________
* dom z lwem _____________________________________________
* dom z królikiem _____________________
* dom z łuczniczką _____________________
* dom z panterą walczącą z wężem _____________________
* dom z jelonkiem _____________________
* dom z wronami _____________________
* dom z chińskim smokiem _____________________
*dom z zapaśnikiem _____________________



Krowodrza - odkryj ją na nowo!
zadanie konkursowe nr 3

W Fabryce Czekolady WAWEL S.A. 
przy ul. Wrocławskiej produkowane były 
m.in. słynne  Kasztanki, Malaga i Tiki-Taki 

oraz  Mieszanka Krakowska. 

Zaprojektuj dla nich 
nowe opakowania!

Partner 
zadania:



Krowodrza - odkryj ją na nowo!
zadanie konkursowe nr 4 W Muzeum Elektroniki

Partner 
zadania:

Logotyp „Muzeum Elektroniki” połącz linią z obrazkami przedstawiającymi przedmioty, które możesz
zobaczyć na wystawie w Muzeum Elektroniki.

ul. Wrocławska 8
nr tel. 532 798 799

Dwie spośród niżej wymienionych nazw konsol i komputerów zawierają błąd. 
Popraw je!

ATARI 64xe ATARI 2600
ATARI 7800

ATARI 800xeATARI 520st
AMIGA 500

COMMODORE 69

COMMODORE 128

KONSOLA NES KONSOLA SNES

KONSOLA PONG

KONSOLA PONG

Poprawne nazwy 
znajdziesz na stronie 

www.muzeumelektroniki.pl
w zakładce Wystawa 
Konsol i Komputerów.



Krowodrza - odkryj ją na nowo!
zadanie konkursowe nr 5 Biała Gwiazda

Partner 
zadania:

A co ty wiesz o dumie Krowodrzy, gospodarzu Stadionu Miejskiego im. H. Reymana?
Zaznacz: PRAWDA CZY FAŁSZ?

Szukasz 
podpowiedzi?

Zajrzyj na: 
www.wisla.krakow.pl

Paweł Brożek strzelił najwięcej 
goli dla Wisły w historii. 

Wisła Kraków ma w swoim dorobku 
13 Mistrzostw Polski.

Rekord frekwencji na jednym 
meczu to 25 tysięcy kibiców.

Henryk Reyman był kapitanem 
Wisły Kraków.

Stadion Wisły nosi imię Jakuba 
Błaszczykowskiego.

Barwy Wisły to niebieski, biały i czerwony.

Maskotką Wisły jest bazyliszek.

Wisła Kraków wygrała z FC Barceloną.

Stadion Wisły mieści się obok 
Parku Krakowskiego.

W herbie Wisły znajduje się Biała 
Gwiazda





Tekst napisała dla Was Marta Mleczko, 
a przeczytał go Tadeusz Mleczko.

O poprawność językową zadbała Sylwia Chojecka “Od słowa do słowa.”

Krysię i Patryka  narysowała dla Was 
Ewa Pawłowska. 

Poznajcie 
ją lepiej!  
>>>

Fotografie pochodzą 
z różnych źródeł.

TUTAJ dowiesz się 
dokładnie skąd >>> Oprawą graficzną i składem zajęły się Marta Mleczko i Adelina Pociecha.
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OPRACOWANIE: PATRONI MEDIALNI:PARTNERZY:
Fundacja 
“Trasa dla Bobasa”

Projekt jest
współfinansowany 
ze środków 
Miasta Krakowa

Zobaczcie ile osób pracowało nad app-bookiem KROWODRZA - ODKRYJ JĄ NA NOWO!

KONKURS TRWA DO 
30 LISTOPADA 2020 R.

Jak wziąć udział 
w konkursie 

i wygrać nagrody? Wydrukuj zadania i rozwiąż chociaż jedno z nich!

Odpowiedzi, wraz z kartą zgłoszenia wyślij na 
adres e-mail: szpiedzywiedzy.pl@gmail.com 

lub Fundacja "Trasa dla Bobasa"
ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków

Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu znajdziecie o tu: 
trasadlabobasa.pl/dzielnicekrakowa

Pod tym samym adresem zobaczysz, co możesz wygrać!

Copyright: Fundacja “Trasa dla Bobasa” 2020


