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Prądnik Biały - odkryj go na nowo!
zadanie konkursowe nr 1

Szpiedzy ruszają na
białoprądnickie ulice!

Czy uda ci się „rozszyfrować” nazwy kilku ulic
na Waszym osiedlu i najbliższej okolicy?
Może któraś z nich jest związana z historią
Bronowic Wielkich, Górki Narodowej, Prądnika
Białego, Toń lub Witkowic?

Wybierz się na „spacer palcem po mapie”
Dzielnicy IV Prądnik Biały i spróbuj odnaleźć
miejsca i osoby, o których opowiadali Ci Ignacy
i Miśka. Opisz wyniki swojego śledztwa: jakie
ulice udało ci się znaleźć, z czym lub kim
związana jest ich nazwa?

Prądnik Biały - odkryj go na nowo!
zadanie konkursowe nr 2
Kapliczki: najmniejsze zabytki

Czy zauważasz je podczas codziennych
spacerów, drogi do szkoły, do kolegi, na zakupy?
Och, gdyby tylko mogły nam opowiedzieć, jakich
wydarzeń były świadkami…
Postaraj się dowiedzieć więcej o jednej z wielu
kapliczek, które znajdują się na terenie Dzielnicy
IV Prądnik Biały, np. kogo przedstawia i kiedy
powstała. Czy jej historia jest związana z jakimś
ważnym wydarzeniem?
…a jeśli się nie uda? Wtedy liczymy na Twoje
szpiegowskie zdolności dedukcyjne
i wyobraźnię! Pamiętasz legendę babci Stasi
o zbóju Bocianie i ﬁgurze Maryi przy ul. Pasteura?
Stwórz opowieść o swojej kapliczce!

To będzie taka legenda
z przymrużeniem oka!
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Tekst napisała dla Was Marta Mleczko,
Jak wziąć udział
a przeczytał go Jan Mleczko.
w konkursie
Wydrukuj zadania i rozwiąż chociaż jedno z nich!
O poprawność językową zadbała Sylwia Chojecka “Od słowa do słowa.”
i wygrać nagrody?
Fotograﬁe pochodzą
z różnych źródeł.
TUTAJ dowiesz się
dokładnie skąd >>>

Poznajcie
ją lepiej!
>>>

Odpowiedzi, wraz z kartą zgłoszenia wyślij na
adres e-mail: szpiedzywiedzy.pl@gmail.com
Ignacego i Miśkę narysowała dla Was
lub Fundacja
Julia
Mermon. "Trasa dla Bobasa"
ul. Stanisławskiego 20/2; 31-307 Kraków
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