
 

 

WROCŁAW 

 
Tym razem zapraszam na południowy zachód od Łodzi – do 

Wrocławia. Wrocław nazywany jest „Polską Wenecją”. W tym 

mieście jest bardzo dużo mostów i kanałów. 

 

Ogromną atrakcją dla dzieci jest szukanie 

krasnali. Jest ich w całym Wrocławiu ponad sto 

(najwięcej w centrum). Krasnale są bardzo małe i 

mogą być naprawdę wszędzie   Musicie mieć 

oczy dookoła głowy i patrzeć także w górę i pod 

nogi. Te małe stworki mogą być na latarni, 

siedzieć w witrynie sklepowej i plątać się pod 

nogami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PODRÓŻNIKA 



 

Wrocław warto odwiedzić również ze względu na Afrykarium, 

które jest częścią ZOO. Znajduje się w nim ogromna ilość 

gatunków zwierząt żyjących w Afryce. 

 

 

 

 

 

 

 

W niewiele ponad dwie godziny możemy dojechać do tego 

miasta drogą szybkiego ruchu.  

 

Bardzo polecam wycieczkę do Wrocławia!!!         



 

W starożytności dni, miesiące liczono według systemu księżycowo – słonecznego. Większość 

kalendarzy (m.in. hebrajski, babiloński, chiński) dzieliły rok na 12 miesięcy, z których każdy 

miał zazwyczaj równą ilość dni. Z nadmiaru dni, który pojawiał się, co pewien czas tworzono 

trzynasty miesiąc.  Do XVI wieku w Europie używano kalendarza juliańskiego, który 

wprowadził cesarz rzymski Juliusz Cezar. W 1582 roku papież Grzegorz XIII przeprowadził 

reformę kalendarza. Kalendarz gregoriański obowiązuje w Europie do dziś. W kalendarzu 

gregoriańskim rok dzieli się na 12 miesięcy. Miesiąc ma 30 lub 31 dni.  Wyjątkiem jest luty, 

który ma 28 dni w roku zwykłym i 29 w przestępnym. Rok przestępny następuje, co 4 lata.  

    A czy wiecie skąd się wzięły nazwy miesięcy?   

Styczeń  

Jego imię pochodzi od wyrazu "stykać". Styka się przecież, czyli łączy, stary rok z nowym  

rokiem.   

Luty  

Dawno temu słowo "luty" po staropolsku oznaczało mroźny, srogi, okrutny, zły. To prawda,  

że potrafi być najzimniejszy i najbardziej dokuczliwy ze wszystkich swoich braci.   

Marzec  

Jego imię wywodzi się z języka łacińskiego. W starożytnym Rzymie był to miesiąc  

poświęcony bogowi wojny - Marsowi. "Martius" w łacinie oznacza "miesiąc Marsa", czyli  

ten, w którym ta planeta świeci najjaśniej. U nas jest zapowiedzią wiosennych dni.  

Kwiecień  

Kwieci, czyli zdobi ziemię rozkwitającymi pierwszymi wiosennymi kwiatami.  

Maj  

Miesiąc ten Rzymianie poświęcili bogini Mai, która była matką boga Merkurego. Wkraczał  

przystrojony kwiatami i ziołami. Zaczynał się czas radości całej przyrody (pełen radości,  

miły - to po łacinie "majus"). Od niego właśnie pożyczył sobie imię nasz piąty miesiąc.  

Czerwiec  

Nazwa może wywodzić się stąd, że wylegają się wtedy czerwie - larwy pszczele, czyli  

potomstwo pszczół.    



Lipiec  

Wziął sobie imię od lip. Przecież kwitną one w tym czasie. Ich wspaniały zapach wabi  

pszczoły, które pracowicie zbierają lipowy nektar.  

Sierpień  

Kiedyś na polach dzwoniły w tym czasie sierpy, którymi ścinano zboże. Dziś zastąpiono je 

ogromnymi maszynami, ale sierpień pozostał sierpniem.  

Wrzesień   

Dziewiąty brat zawdzięcza swoje imię fioletowym wrzosom. Kwitną one w lasach, 

przypominając, że rozpoczyna się złota polska jesień, z babim latem i malowniczymi 

chmurkami na niebie.  

Październik  

Kiedyś, gdy większość ubrań tkało się z lnu, wielu ludzi zajmowało się przerabianiem tej  

rośliny na płótno. Podczas tej przeróbki powstawały odpady lnu - paździerze. I właśnie o tej  

porze roku wszędzie pełno było paździerzy. Jesienny wiatr roznosił je po świecie...  

Listopad  

Jego imię wywodzi się od liści opadających z drzew.   

Grudzień   

To miesiąc, w którym zamarza ziemia. A w języku naszych przodków zamarznięta ziemia to  

gruda. 

 



 

 

Pędzą wnuki ulicami 

z ogromnymi laurkami. 

Te laurki pełne kwiatków 

są dla wszystkich babć i dziadków. 

A dziadkowie wraz z babciami 

już czekają przed domami. 

Przez lornetki patrzą w dal 

wystrojeni jak na bal.  
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Wykonanie efektownej laurki na Dzień Babci i Dzień Dziadka wcale nie musi być trudne. Dziecko z 

pomocą starszej osoby może z łatwością przegotować ten sympatyczny prezent dla swoich dziadków. 

Do przygotowania laurki na Dzień Babci lub Dzień Dziadka będą potrzebne: 

 nożyczki 

 kolorowy papier 

 klej w sztyfcie lub w tubce 

 kolorowa nitka lub włóczka 

 dosyć gruba igła 

 kredki lub flamastry (dodatkowo można użyć brokatu lub innych środków dekoracyjnych) 

 

Jak zrobić laurkę na Dzień Babci lub Dzień Dziadka? 

1. Na początku musimy określić, czy nasza laurka będzie rozkładana, czy nie.  Jeżeli tworzymy 

rozkładaną laurkę, możemy założyć, że tekst umieścimy w środku, a ozdobne wzory na zewnątrz. 

2. Wzór ozdobny może być jak najbardziej dowolny i powinien oddawać Wasz charakter. Na stronie 

zewnętrznej możemy rysować, malować lub nawet zrobić dziurki i przewlec przez nie nitkę lub 

włóczkę. W tworzeniu laurki nie ma ścisłych reguł, a im bardziej kreatywna i osobista, tym ciekawsza 

w odbiorze. 

3. W środku zazwyczaj umieszczamy tekst oraz opcjonalnie datę. 

4. W przypadku, gdy chcemy stworzyć nietypową laurkę, możemy wybrać inne formy kartki. Równie 

ładnie jak prostokąt czy kwadrat będzie wyglądała gwiazda, elipsa lub koło. 

 

 


