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Widok z Cieplic na Kowarski Grzbiet, 13 lipca 1810, autor: Caspar David Friedrich (1774-1840)
źródło: Wikimedia Commons

do zabawy potrzebne będą

przeczytaj
Jelenia Góra położona jest w Kotlinie Jeleniogórskiej. Z czterech stron
otaczają ją cztery pasma górskie: Góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie,
Karkonosze oraz Góry Izerskie. Nazwę swoją, według legendy, zawdzięcza Bolesławowi Krzywoustemu. A było to tak...
Dawno, dawno temu książę Bolesław Krzywousty przebywał w okolicznych górach. Czas swój spędzał głównie na polowaniach. Okolica ta
słynęła bowiem z urodzaju jeleni, a lokalni mieszkańcy opowiadali
o dorodnym byku, którego niejednokrotnie w lasach widywali, a upolo-

Aż nadszedł dzień, w którym Bolesław owego samca wypatrzył. Ruszył
ku niemu żwawo. Wiele godzin gonił go, a kiedy już niemal go dopadał,
jeleń znów znikał. Minęła noc, a gdy ledwie pierwsze promienie słońca
zbudziły księcia, na pobliskim wzgórzu zobaczył sylwetkę zwierzęcia.
Jeleń uniósł głowę, wypiął dumnie pierś i zaryczał, nastepnie spojrzał
na księcia i oddalił się wgłąb lasu. Zachwycony postawą dumnego byka,
Bolesław pozwolił mu odejść.
Udał się jednak książę na szczyt wzgórza i zobaczywszy wspaniały widok,
postanowił gród tu założyć i na cześć niezwykłego spotkania,
Jelenią Górą nazwać.
18. Książęca w Siedlęcinie

17. Przepływa przez Barcinek lub jedna z wielu na jeleniogórskim pl. Ratuszowym

16. Wysoki... - szczyt, z którego możemy podziwiać nie tylko Karkonosze

15. ...Górzystów, schronisko na Hali Izerskiej

14. W miejscowości tej odbywa się festiwal Hommage á Kieślowski

13. Nazwa wzniesienia w pobliżu Mysłakowic, kojarząca się z mrowiskiem

12. Na tym szczycie swoją przygodę ze wspinaczką rozpoczynała Wanda Rutkiewicz

11. Miasteczko z Muzeum Kargula i Pawlaka

10. Góra ta, to drugi co do wielkości szczyt Wzgórz Łomnickich

9. Punkt widokowy pomiędzy Kowarami, Kostrzycą a Bukowcem

8. Niemiecka nazwa tego miasteczka to Greiffenberg

7. Autor książek To nie przypadek ; Tak będzie prościej

6. Źródło tego potoku wypływa na północno-zachodnich zboczach Smogorni

5. Dawna dzielnica Jeleniej Góry, obecnie obszar i okolice ul. Wiejskiej

4. Zamkowa lub Grodzka w Jeleniej Górze

3. Osiedle w Jeleniej Górze, pomiędzy ul. Sudecką a ul. Mickiewicza

2. Miejscowość, w której odbywa się festiwal reportażu

1. Jedna z dłuższych ulic Jeleniej Góry

autor: AROMA

rozwiąż krzyżówkę #3

wać nikomu się nie dawał.

Więcej legend znajdziesz w książce
Ivo Łaborewicza „Legendy i podania Jeleniej Góry”
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„Grzybek”, to potoczna nazwa wieży widokowej wzniesionej
na Wzgórzu Krzywoustego w roku 1911.
19. Jeden z parków w Cieplicach

18. Zamek nad Zalewem Leśniańskim

17. Jej wysokość wynosi 1362 m n.p.m.

16. Fontanna z tą figurą znajduje się na jeleniogórskim Rynku

w Jeleniej Górze

15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbywający się w lutym,

14. Osada w Karkonoszach, w której przez 113 dni brakuje słońca

13. Wieś po drugiej stronie Przełęczy Kowarskiej

12. Wzniesienie o trzech wierzchołkach, w paśmie Gór Wałbrzyskich

11. Szczyt w Górach Kaczawskich należący do Korony Gór Polski

10. Niemiecka nazwa tej wsi to Braunau

9. Świątynia w Jeleniej Górze, pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła

8. Zamek z legendą o Kunegundzie

7. Wieś z herbaciarnią, w której mieściła się biblioteka hrabiny Fryderyki von Reden

6. Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Alternatywnej

5. Zespół basenów kąpielowych, zasilanych wodą z leśnego potoku

4. ...Śląskie, wieś w której znajdują się domki tkaczy

3. Mikrostacja sportów zimowych w Górach Kaczawskich

2. Najpiękniej położone schronisko PTTK w Karkonoszach, nad Małym Stawem

1. Pod tą nazwą kryją się punkty widokowe w Michałowicach i w Szklarskiej Porębie

autor: AROMA

rozwiąż krzyżówkę #2

znajdź drogę do grzybka

zasusz i wklej

pokoloruj

Poszukaj dzikiej róży lub róży pomarszczonej w swojej okolicy.
Zerwij płatki kwiatu i zasusz wkładając pomiędzy strony
starej gazety. Na gazecie połóż ciężką książkę i zostaw

Czy zastanawiałeś się, co można zrobić z róży?
Zapisz swoje pomysły
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Neptun, autor: Friedrich Iwan (1889-1967) / źródło: „Der Wanderer im Riesengebirge” 1937, nr 6

na noc. Zasuszone płatki wklej w puste miejsce.

11. Julia w Piechowicach

10. Lewy dopływ Bobru

„Rozmowa z górą”

9. Nazwisko jeleniogórskiego himalaisty, autora książek „Anatomia Góry”,

8. Janowickie w Sudetach Zachodnich

7. Ulica, przy której znajduje się główny budynek Książnicy Karkonoskiej

6. Miasteczko na Dolnym Śląsku z pomnikiem Gołębiarki

5. Gerhart, laureat Nagrody Nobla, autor „Tkaczy”

Olgi Tokarczuk

4. Tytuł filmu w reż. Agnieszki Holland i Kasi Adamek, na podstawie powieści

3. Niemiecka nazwa Jeleniej Góry

2. Bohater licznych legend związanych z Karkonoszami

1. Potoczna nazwa Wieży na Wzgórzu Krzywoustego

autor: AROMA

rozwiąż krzyżówkę #1

znajdź i pokoloruj

Wiele imion Ducha Gór

Duch Gór jest władcą Karkonoszy, mieszka w nich od wielu lat
i strzeże ich bogactwa. Jest łaskawy dla dobrych ludzi, jednak
tych złych i niegodziwych, surowo karze.

dorysuj parę, wytnij i układaj
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memory gra polega na odnajdowaniu par takich samych kart.
Gracz odsłania 2 karty. Jeśli są to takie same karty, zostaną one
zdjęte z planszy, jeśli nie, karty będą odwrócone z powrotem.
Celem gracza jest zdjęcie wszystkich kart przy możliwie najmniejszej liczbie odsłon.

wytnij i złóż

