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Które zdania są prawdziwe, a które fałszywe?  

Uderzenie buławą przynosi szczęście

Pochód Lajkonika to ludowa zabawa podczas której Lajkonik przemierza tradycyjny szlak ze Zwierzyńca na Wawel. 

Harce konika nawiązują do najazdu 
wojsk tatarskich na Kraków

Lajkonikowi towarzyszy orszak Włóczków i kapela Mlaskotów. 

Lajkonikowi towarzyszy orszak 

Mlaskotów i kapela Włóczków. 

Strój Lajkonika waży aż 40 kilogramów!

Strój Lajkonika 
zaprojektował Stanisław Wyspiański - znany 

krakowski artysta.
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Razem z rodzicami poszukajcie więcej ciekawostek o dawnym Zwierzyńcu (w bibliotece, domu 
kultury, internecie, może co nieco o dzielnicy powie Wam np. starsza sąsiadka, lub sami macie w 
albumach dziadków ślady historii Zwierzyńca?), piszcie, wklejajcie zdjęcia, rysujcie i koniecznie 
podzielcie się
 z nami Waszym śledztwem!   





Tekst napisała dla Was Adelina Pociecha, 
a przeczytali Agata Pociecha i Kuba Pajda.

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

Rysunki Zyśki i Uszka narysowała dla Was 
Julianna Wołek.

Poznajcie 
ją lepiej!  
>>>

Fotografie pochodzą 
z różnych źródeł.

TUTAJ dowiesz się 
dokładnie skąd >>> Oprawą graficzną i składem zajęła Adelina Pociecha.
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Wydrukuj zadania i rozwiąż chociaż jedno z nich!

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

Pod tym samym adresem zobaczysz, co możesz wygrać!

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

KONKURS TRWA DO 
30 LISTOPADA 2020 R.

Jak wziąć udział 
w konkursie 

i wygrać 
nagrody?


