
Z obwarzankiem 
po Krakowie

przewodnik po Krakowie dla dzieci

Wydrukuj, pokoloruj i zwiedzaj z nami!

Opracowanie: www.trasadlabobasa.pl Szpiegujcie nas też na:



Mury miejskie i Barbakan 

Kraków to jedno z najstarszych miast Polski, 
legenda mówi, że założył je król Krak - może 
dlatego nazwano je Krakowem, a może nazwa wzięła 
się od kruków, których czcili jego dawni mieszkańcy, 
jak myślisz? Całkiem możliwe, że macie rację, bo… 
było to tak dawno temu, że właściwie nikt już nie 
wie, jak było naprawdę...
 

W dawnych czasach całe miasto otoczone było warownymi murami (do dziś ostał się tylko 
ich mały fragment). Mury chroniły mieszkańców przed najazdem wrogów. Na Kraków 
często napadali Tatarzy - koczowniczy lud pochodzący z Mongolii, który najeżdżał miasta 
nie tylko Polski, ale też innych krajów Europy niszcząc je i okradając. Dawniej do miasta 
można było dostać się tylko przez 7 miejskich bram, wszystkie bramy zamykano na noc i 
nie wpuszczano spóźnialskich! Przyjrzyjcie się miejskim murom - poszukajcie na nich otworów 
strzelniczych, przez które strzelano z łuków i armat. Z murów zrzucano na wrogów kamienie lub 
wylewano gorącą smołę! Auć!

Kraków

Od Bramy Floriańskiej rozpoczyna się tzw. droga królewska, czyli droga, którą 
pokonywał król wjeżdżając do miasta i jadąc do swej siedziby, na Wawel. To dlatego 
ulice Floriańska i Grodzka to najbardziej reprezentacyjne ulice Krakowa. Zwróćcie 
uwagę na rzeźby nad drzwiami niektórych kamienic - to ich godła, ale także dawne 
adresy, gdy nie numerowano jeszcze domów. Poszukajcie kamienicy “Pod Wiewiórką”, 
“Podedzwony” (ul. Floriańska). Najstarsze takie godło znajduje się na kamienicy 
“Podelwie”ul. Grodzka 32. Jakie jeszcze inne godła znaleźliście? ……………………………
Która kamienica spodobała Wam się najbardziej?....................................................... 

Brama Floriańska

To niewielkie przejście to GŁÓWNA BRAMA 
DO DAWNEGO KRAKOWA! Tędy wjeżdżali 
do miasta królowie i ważni goście. Co 
znajduje się na czubku bramy - flaga, 
krzyż, a może św. Florian?
………………………………………………….

Barbakan
Ten okrągły budynek to Barbakan. 
Bronił głównej bramy miasta. 
Nazywany jest często przez 
krakowian rondlem. Jak myślicie, 
dlaczego? 

Planty to dawna fosa!
Wokół murów znajdowała się fosa - głęboki rów 
wypełniony wodą. Fosa została jednak zasypana i dziś 
znajdziecie tu  piękną alejkę spacerową - Planty. 
Zobaczcie, Planty otaczają całe dawne miasto, tak jak 
kiedyś otaczały je mury miejskie i fosa. Jak długo 
zajmie Wam spacer wokół Plant? Czas:.......................
………………………... Tak mały był dawny Kraków!

Droga Królewska
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Puk! Puk! W domu mistrza Jana Matejki
Ten starszy pan z długą siwą brodą i nieco garbatym nosem to słynny, krakowski malarz - Jan Matejko. Żył on 
w czasach, gdy Polska była pod zaborami: trzy kraje Rosja, Prusy i Austria jednocześnie napadły na nasz kraj 
i podzieliły się nim między sobą. Polska zniknęła z mapy Europy i to na bardzo długi czas, aż 123 lata! 
Jan Matejko malował wtedy na swoich obrazach momenty chwały naszego kraju, przypominał Polakom o jego 
świetności. W muzeum zobaczycie jego dawne sztalugi, farby, szkice, rekwizyty, ale także wystrój wnętrza, 
meble. Nam najbardziej podobała się sypialnia nazwana “Pokojem pod gwiazdami”, której sufit pokrywa 
gwieździste niebo. 

Prace J. Matejki w Waszej skarbonce!

To właśnie J. Matejko namalował poczet królów polskich, czyli zbiór 

portretów przedstawiających naszych dawnych władców - znajdziecie je 

na banknotach, a także w szkolnych podręcznikach do historii! 

Czy królowie pozowali J. Matejce do portretów? ……………………………….

Który z tych władców nie mieszkał na Wawelu? …………………………..

Jan Matejko wykonał malowidła na ścianach Kościoła 

Mariackiego. Takie malowane dekoracje ścian to 

polichromie. W Muzeum znajdziecie wykonany akwarelą 

rysunek anioła, potem poszukajcie takich aniołów 

w Kościele Mariackim! Czy rysunek Matejki jest mały czy 

duży? ………………………………….

Kazimierz Wielki

Królowa Jadwiga Mieszko I
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Z najwyższej wieży (zwanej hejnalicą) co godzinę 
wygrywany jest hejnał. Dawniej był on sygnałem 
ostrzegającym mieszkańców przed pożarem lub najazdem 
wroga. Pamiętacie kto napadał na Kraków? Melodia hejnału 
związana jest właśnie z legendą, gdy na Kraków najechali 
Tatarzy i strzała z tatarskiego łuku dosięgnęła 
hejnalistę, który chciał ostrzec mieszkańców przed 
niebezpieczeństwem.  

Dwie wieże Kościoła Mariackiego 

bardzo różnią się wyglądem, 

dlaczego? Przeczytajcie legendę o 

dwóch braciach, którzy je budowali. 

W środku, na ścianach kościoła 

poszukajcie aniołów - 

zaprojektował je sam Jan Matejko. 

Przy bocznych drzwiach kościoła na 
łańcuchu wisi kuna - i nie, nie chodzi o 
płochliwego zwierzaka, a metalową obręcz, 
w którą zakuwano skazańców za drobne 
przestępstwa. 

W 1442 roku w Kościele Mariackim wydarzyło się nieszczęście - sklepienie zawaliło się niszcząc główny ołtarz. Wykonanie nowego ołtarza powierzono Witowi Stwoszowi, jednemu z najwybitniejszych artystów europejskich, który przybył do Krakowa z Niemiec, z Norymbergii. Ołtarz powstawał 12 lat i jest wykonany z kilku rodzajów drewna: konstrukcja z twardego dębu, tło z modrzewia, a figury wyrzeźbiono w 
miękkim i elastycznym drewnie lipowym.Jest piękny, prawda? Podobno podczas renowacji za ołtarzem znaleziono bucik - skórzaną ciżemkę. Przeczytajcie legendę Historia Żółtej Ciżemki.  

Kościół Mariacki
To, po Katedrze Wawelskiej najważniejszy kościół w Krakowie!
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Z której strony wieży melodia 
grana jest w pierwszej 
kolejności? Czy wiecie która to 
strona świata?
………………………………………………..
………………………………………………..

Co znajduje się na głównych 
drzwiach Kościoła 
Mariackiego?

a) anioły
b) kwiaty i liście
c) rzeźbione głowy 

polskich świętych, 
proroków i apostołów



Sukiennice
Sukiennice to taka dawna galeria handlowa! W znajdujących się tu kramach sprzedawano wiele towarów, najczęściej było to sukno - 
gruba tkanina produkowana z owczej wełny, stąd wzięła się nazwa budynku. Takie domy handlowe często budowano na placach miast 
leżących przy szlakach handlowych. Sukiennice miał także Wrocław, Poznań, Toruń oraz wiele innych miast Polski, a także  Europy, 
np. Drezno i Londyn. 

Te “dziury” przy wejściu do Sukiennic to zagaszacze 
pochodni! Gdy Kraków nie miał jeszcze nocnego 
oświetlenia ulice po zachodzie tonęły w mroku, 

a ludzie poruszali się trzymając w rękach palące się 
pochodnie, jak latarki. Przed wejściem do budynku 

pochodnie trzeba było zgasić.

Widzicie te śmieszne twarze na górze budynku? To MASZKARONY (nie MAKARONY :)Niektóre nawet wystawiają język! 

Tu znajduje się wejście do 

Muzeum - Galerii Sztuki Polskiej 

XIX w. Znajdziecie tam obrazy 

m.in. Jana Matejki - zobaczcie, 

jakie są duże! 

W niedziele wstęp do muzeum 

jest bezpłatny. 

Tu wisi nóż związany 
z legendą o dwóch braciach, którzy budowali wieże 

Kościoła Mariackiego. 

Sukiennice od strony Kościoła Mariackiego 

i pomnika Adama Mickiewicza

Ozdobne łuki zwane 

arkadami projektował 

Jan Matejko podczas 

odnowy Sukiennic.

Wejście do muzeum 
Podziemia Rynku 
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Co znajdziemy na ścianach w środku Sukiennic?
a) herby miast    b) godła krajów   c) flagi krajów



Wawel
Widzicie te piękne bulwary wiślane - asfaltowe deptaki i ścieżki rowerowe? W prastarych czasach, gdy Wisła była jeszcze rzeką nieuregulowaną, 
wzgórze otaczały rozlewiska i bagna. To podobno stąd wzięła się nazwa Wawel - słowo “wąwel” oznaczało “wyniosłość wśród mokradeł”. Tereny te 
zajmowało słowiańskie plemię Wiślan - zapewne znacie je z legend o księciu Kraku i groźnym smoku zamieszkującym pieczarę pod wawelskim 
wzgórzem. Ziemie Wiślan zostały przyłączone do dopiero powstającego w tym czasie państwa Polan. Pierwszy władca Polski Mieszko I wybrał  Wawel 
na swoją siedzibę - wtedy jedną z wielu, gdyż władcy nie mieli stałego miejsca, z którego sprawowali władzę, a ciągle przemieszczali się po kraju. 
Tradycyjnie za pierwszą stolicę Polski uważamy Gniezno - tam odbywały się koronacje pierwszych królów. Po zniszczeniu Gniezna to właśnie Wawel 
stał się główną siedzibą polskich władców i był nią aż do przeprowadzki królów do Warszawy.

Na wawelskim wzgórzu znajduje się 

wejście do Smoczej Jamy. Przez 

pieczarę smoka schodzimy 

z Wawelu pod pomnik smoka 

na Bulwarach Wiślanych.

W tej niepozornej wieży znajduje się najsłynniejszy polski dzwon - Zygmunt. Bije on w chwilach ważnych dla Krakowa i Polski. Do niedawna był największym dzwonem w kraju. Rozkołysanie go wymaga sporej siły i pracy zespołu 8 - 12 osób.

W niej koronowani byli polscy 

królowie. Tu znajdują się groby 

królewskie oraz są pochowani 

wybitni Polacy, np. Tadeusz 

Kościuszko, Adam Mickiewicz.

To pokoje królów oraz uroczyste sale, w których przyjmowano ważnych gości. Ściany zdobią arrasy - dekoracyjne tkaniny naśladujące obraz, utkane z wełnianych i jedwabnych nici, czasem z dodatkiem nici srebrnych i złotych. W Sali Poselskiej koniecznie zadzieramy głowę do góry! Z sufitu zerka na nas wiele głów - poszukajcie takiej, która ma przysłonięte przepaską usta i przeczytajcie dlaczego w Legendzie o Komnacie pod Głowami. 

W Skarbcu Koronnym na Wawelu znajduje się 

jeden z najcenniejszych zabytków polskiej 

historii - to Szczerbiec, miecz, którym 

koronowani byli polscy królowie. 

Smocza Jama
Katedra na Wawelu

Dzwon Zygmunt Komnaty Królewskie
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