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Narysuj swój portret.

Odcisk prawego kciuka.
(możesz użyć tuszu lub farby)

ten zeszyt nalezy do
.

Imie wiek



Drogi  etnografie,

jestem Strażnikiem Wieży. Jednym z moich zadań
jest ochrona kultury, tradycji i obyczajów tych terenów.

Chciałbym zaprosić Cię do gry, podczas której
sprawdzisz swoją wiedzę o otaczającym Cię świecie.

Zasady gry są proste:
ROZWIĄZUJ ZADANIA

ZBIERAJ ŁEMKOWSKIE KORALIKI
ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT!

No to startujemy!



ilosc punktów

zadanie nr 1

Dawno temu, grupa wołoskich pasterzy 
rozpoczęła wędrówkę, która doprowadziła ich 
do Polski. Tu osiedlili się, a tereny, na których 
zamieszkali nazwano Łemkowszczyzną.

Rozwiąż rebus.
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ilosc punktów

zadanie nr 2

Krywulki to naszyjniki z drobnych
paciorków.

Dobierz odpowiednie części garderoby dla Łemków
i ubierz ich rysując poszczególne elementy.



ilosc punktów

zadanie nr 3

Łemkowie zajmowali się przede wszystkim
uprawą roli i hodowlą zwierząt, 
ale również nie brakowało wśród nich 
gonciarzy, łyżkarzy, czy bednarzy.

Mały Łemko Jasiek przeniósł się w przeszłość
i musi wybrać swój wymarzony zawód. Pomóż mu

dopasować nazwę do przedmiotu, który jest efektem pracy
rzemieślnika. Dzięki temu chłopiec pozna dawne zajęcia.

gonciarz

lyzkarz

bednarz

szklarz



ilosc punktów

zadanie nr 4

Chyża to łemkowska zagroda, w której pod
jednym dachem mieściły się pomieszczenia
mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie, a na
strychu znajdowała się stodoła.

Do chyży łemkowskiej zawitał z wizytą
kolega Jaśka, który nie zna języka łemkowskiego.

Pomóż mu dobrać słowa do rysunków.

jajce            koszela i lajbyk            mitła

polyczka           silnyczka          szparhet



ilosc punktów

zadanie nr 5

W stroju łemkowskim wykorzystywano 
najczęściej haft krzyżykowy.

Stwórz swój własny projekt torby
inspirowany haftem łemkowskim.



ilosc punktów

zadanie nr 6

Łemkowskie chaty nie były bogato
zdobione, ale często zapisywano 
na nich datę budowy.

Pomaluj chatę łemkowską mając do dyspozycji
farby w kolorze gliny, wapna i nieba.



ilosc punktów
lacznapunktacja

Nasz Strażnik Wieży musi ułożyć hasło z kolorowych koralików.
Pomóż mu.

Na sznurku narysuj wszystkie koraliki, które zdobyłeś
podczas wykonywania zadań.
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certyfikat
MŁODEGO
E TNOGR A FA

D L A



caloroczne

KASINA
Kasina Wielka

SŁOTWINY ARENA

OŚRODKI
TURYSTYCZNE

Krynica Zdrój

CZARNY GROŃ
Rzyki

SKOLNITY
Wisła

KURZA GÓRA
Kurzętnik

ATRAKCJE
DLA WSZYSTKICH

WSPÓLNY
RODZINNY CZAS

poznaj nas na grupapingwina.pl

PIĘKNE
LOKALIZACJE


