
Polska? Znam ją na pamięć! – memory
Przygotowaliśmy dla Was memory w dwóch wersjach wiekowych, dzięki któremu 
odbędziecie podróż po kilku największych polskich miastach. Wersja dla młodszych zawiera 
rysunki, a dla starszych zdjęcia. Dzięki tej grze utrwalicie Waszą pamięć i polskie słownictwo. 
Dodatkowo poznacie ciekawostki lub symbole związane z polskimi miastami.

Zerknij na rysunki lub zdjęcia. Czy już wiesz, o jakie miasta chodzi? Jeżeli nie, przeczytaj 
objaśnienia i dowiedz się, jaki związek mają przedstawione w grze rysunki lub zdjęcia 
z konkretnym polskim miastem!

1. Neptun – Gdańsk
Czy wiesz, że w centralnej części Gdańska, na Długim Targu, znajduje się Fontanna Neptuna, 
czyli rzymskiego boga mórz i oceanów? Jego atrybutem jest trzymany w dłoni trójząb. Fontanna 
została uruchomiona w 1634 roku.
Ciekawostka: Fontanna była wielokrotnie restaurowana, m.in. po II wojnie światowej.

2. Krasnale – Wrocław
Wrocław znany jest z krasnali. Ich miniaturowe rzeźby znajdują się w wielu lokalizacjach – przy 
hotelach, restauracjach, placach, ulicach. Krasnale występują w różnych pozach i z przeróżnymi 
atrybutami. Ich liczba stale się zmienia, bo wciąż przybywa nowych. Obecnie jest ich 
kilkadziesiąt. Krasnale goszczą we Wrocławiu od 2005 roku.
Ciekawostka: Krasnale posiadają swoje imiona, np. Bankuś Pieniążek (krasnal znajdujący się 
przy banku), Chirurg (przy szpitalu) czy Edukacjusz (przy uniwersytecie).
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3. Smok – Kraków
Czy znasz legendę o smoku wawelskim? Ten legendarny stwór miał zamieszkiwać Smoczą Jamę 
mieszczącą się u podnóża zamku w Krakowie. Na pamiątkę tej legendy powstała rzeźba, która 
stanowi jedną z atrakcji turystycznych Krakowa.
Ciekawostka: Rzeźba smoka zieje ogniem co trzy minuty.

4. Syrena – Warszawa
Syrena – półkobieta, półryba – jest jednym z symboli stolicy Polski, Warszawy. Jej obecność 
w tym mieście związana jest z kilkoma ludowymi podaniami. Jak głoszą legendy, syreny 
widziano w Wiśle, rzece przepływającej przez Warszawę. Pomniki syren znajdują się w kilku 
miejscach w stolicy, w tym na Starówce.
Ciekawostka: Syreny były niegdyś tak popularne w Warszawie, że miasto to nazywano „syrenim 
grodem”, a jego mieszkańców „syrenierzami”.

5. Koziołki – Poznań
Poznań, miasto w województwie wielkopolskim, znany jest z koziołków. Figury tych zwierząt 
są elementem zegara znajdującego się w centralnej części miasta.
Ciekawostka: Koziołki na wieży Ratusza bodą się, czyli uderzają się wzajemnie rogami, 
codziennie o godzinie 12:00.

6. Mikołaj Kopernik – Toruń
Toruń, poza pysznymi piernikami, słynie także ze znanej na całym świecie historycznej postaci 
– astronoma Mikołaja Kopernika. To właśnie on dokonał przełomu, tworząc teorię, według 
której Ziemia obraca się wokół Słońca. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, dlatego też 
w mieście tym znaleźć można wiele śladów jego obecności, m.in. pomnik astronoma powstały 
w XIX wieku.
Ciekawostka: Na cokole pomnika, czyli jego podstawie widnieje napis w języku łacińskim: 
„Mikołaj Kopernik torunianin. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo”.



WYTNIJ MEMORY 

DLA MŁODSZYCH DZIECI!
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