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Nauczyciel prowadzący zajęcia: 

……………………………. 

 

Poziom kształcenia: 

Szkoła podstawowa  - klasa IV 

 

Czas przeznaczony na realizację treści: 

60 minut   

 

Miejsce zajęć: 

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu 

 

Cele ogólne zajęć: 
- wdrażanie ucznia do pogłębiania wiedzy o historii Wrocławia 

- uczeń poznaje ważniejsze legendy wrocławskie 

 

Cele szczegółowe zajęć: 

- uczeń zna pojęcia: legenda, podanie, herb     

- uczeń potrafi wskazać na planie miasta miejsca poznanych opowieści (legend)  

- potrafi zaprezentować wyniki własnej pracy 

  

Metody: 

Słowna – słuchanie i czytanie tekstów, pogadanka, rozmowa z uczniami, objaśnienia, 

wypowiedzi uczniów 

Wzrokowa – pokaz zdjęć, fotografii, schematyczny plan miasta 

Aktywizująca – zadania do wykonania przez uczniów 

 

Pomoce dydaktyczne: 

- tablica interaktywna 

- treści legend (nagrane na płycie lub do odczytania) 

- zdjęcie herbu Wrocławia 

- krzyżówka, którą uczniowie rozwiązują na zajęciach 

- Karty Pracy dla Ucznia 

 

Formy pracy: 

- praca w grupach, praca z całą klasą 

 

Słowniczek pojęć wprowadzanych w toku lekcji 

Legenda  
        Opowieść zawierająca część prawdy historycznej, osnutej wokół zdarzeń fantastycznych 

i niezwykłych. Opowiada zwykle o życiu świętych, apostołów oraz męczenników za wiarę. 

  

Podanie  

        Opowieść ludowa związana z jakimiś historycznymi lub legendarnymi postaciami, 

zdarzeniami i miejscami. Podanie nazywane bywa również legendą. 

 

Herb 

        Znak rozpoznawczy miasta lub rodu. 
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Przebieg zajęć 

 

Faza wprowadzająca 

Przywitanie uczniów. Podanie tematu lekcji (4 minuty).  

 

Faza realizacyjna  

Omówienie zagadnienia w formie pogadanki (34 minuty).  

Zadania dla uczniów – praca w zespołach (17 minut). 

 

Faza podsumowująca  

Podsumowanie zajęć. Podziękowanie za udział w zajęciach (5 minut).  

 

Treści wykorzystane na lekcji 

 

Faza wprowadzająca 

Nauczyciel wita uczniów i przedstawia się. Informuje uczniów o miejscu, w którym znajdują 

się. Jest to Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Objaśnia temat zajęć.   

 

Faza realizacyjna 

W tej części lekcji nauczyciel metodą pogadanki wyjaśnia temat zajęć. Prosi, by zapamiętały 

sobie treści legend. Niektóre z nowych pojęć pojawią się jako hasła w krzyżówce.   

 

Na początek chcę dowiedzieć się od was czy wiecie kim jesteście i skąd pochodzicie?  

 

Jesteście Polakami. Mieszkacie we Wrocławiu. Co was zachwyca we Wrocławiu? Czy macie 

jakieś swoje ulubione miejsce, które lubicie odwiedzać? Ja na przykład jestem zauroczona 

Ostrowiem Tumskim.  

 

Nauczyciel zachęca dzieci do krótkiej wypowiedzi.   

 

Wspomniany przez mnie Ostrów Tumski to najstarsza część miasta Wrocławia. Z nią 

związane są legendy i podania. Wiecie, co oznaczają te słowa?  

 

Legendy to takie opowieści, które tłumaczą np. dlaczego miasto przyjęło taką lub inną nazwę 

albo wskazują na jakieś fakty, które wydarzyły się w tym mieście.   

Na początku przekazywane były ustnie, a potem spisywane przez kronikarzy. Miały głównie 

podkreślać znaczenie danego miasta lub regionu w  tworzeniu się państwa polskiego.  

Wielkie miasta, ale także miasteczka i wsie mają swoje własne legendy i podania, 

przekazywane z pokolenia na pokolenie, ocalone i zapisane na kartach książek. Z samym 

http://spacerownik.wroclawski.eu/index.php?category=6&item=23
http://www.legendy99.republika.pl/
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Wrocławiem i Dolnym Śląskiem wiąże się ich kilkaset. Wiele z nich zostało już 

zapomnianych.  

Ja uwielbiam słuchać legend dotyczących różnych miejsc we Wrocławiu lub w okolicach, a 

później wyruszać ich szlakiem, wyobrażając sobie, że poznana historia właśnie tu i teraz się 

rozgrywa. W taką podróż chciałabym dzisiaj Was zabrać ze sobą - tropem niektórych 

wrocławskich legend.  

 

Popatrzcie mamy przygotowany schematyczny plan najstarszej części Wrocławia. I na 

nim będziemy umieszczać zdjęcia tych miejsc, które poznamy na dzisiejszych zajęciach.   

 

 

 

Na początek poznajcie krótką legendę o założeniu Wrocławia.   

Legenda mówi, że gród we Wrocławiu założył czeski książę Wratysław (czeskie brzmienie 

imienia Vratislav I). Panował w latach 915-921 i od jego imienia pochodzi nazwa miasta. 

Pierwszy gród na Ostrowie Tumskim zbudował jednak w roku 985 książę Polan, Mieszko I. 

Na slajdzie pokażę Wam makietę grodu wczesnośredniowiecznego we Wrocławiu.  

 
  

Gród słowiański. Dzielnica Ostrów Tumski. Wrocław. Fot. S. Arczyński. 
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W historii miasta duże znaczenie odgrywa postać Piotra Włostowica – możnowładcy 

śląskiego z rodu Łabędziów. Według legendy ten herb Łabędziów wywodzi się z Danii, stąd 

Włostowic uznał za swojego protoplastę ród Duninów (tj. Duńczyków). Nie jest znana 

dokładna data jego narodzin, ale wielu historyków określa ten rok na 1080. Piotr Włostowic 

był bardzo bogaty. Do jego rodziny należała góra Ślęża wraz z otaczającymi ją wioskami. Był 

fundatorem wielu klasztorów i kościołów w swych dobrach na Śląsku i w samym Wrocławiu 

(jak: kościół Najświętszej Marii Panny, św. Idziego, opactwo Benedyktynów na Ołbinie z 

kościołem św. Wincentego, św. Michała, Wszystkich Świętych, kościół św. Marcina). 

Opactwo niestety nie zachowało się do dziś, o jego dawnej świetności może świadczyć 

jedynie Portal Ołbiński, bardzo bogato zdobiony przy kościele Marii Magdaleny.   

Opowiem Wam o jednym z kościołów ufundowanych przez niego. To Kościół św. Idziego, 

który   znajduje się na wrocławskim Ostrowie Tumskim i jest najstarszym w pełni 

zachowanym budynkiem Wrocławia, a zarazem najstarszym czynnym do dziś kościołem w 

mieście. Kościół poprzez arkadę (inaczej łuk łączący dwa filary) połączony jest 

z kapitułą (czyli takim miejscem, w którym mają swoją siedzibę władze zakonne) i tworzy 

tzw. „Bramę Kluskową” (albo „Kluszczaną”). 

Z „Bramą Kluskową” (albo „Kluszczaną”) wiąże się legenda, według której w miejscowości 

Zielony Dąb (obecnie osiedle Dąbie we Wrocławiu) mieszkał chłop Konrad z żoną 

Agnieszką. Kobieta przyrządzała najlepsze w okolicy kluski śląskie. Gdy zmarła, Konrad 

wybrał się do Wrocławia. Przysnął w pobliżu Kościoła św. Idziego. We śnie ukazała mu się 

żona i zapowiedziała, że podaruje mu magiczny kociołek, który co noc zapełniać się będzie 

świeżymi kluskami. Musi spełnić tylko jeden warunek – nigdy nie zjadać wszystkiego, 

zostawiając jedną kluskę na dnie naczynia. Po obudzeniu chłop ujrzał przed sobą pełen 

garnek klusek. Silna też był pokusa zjedzenia ich wszystkich. Gdy doszedł do ostatniej, ta 

„uciekła: Konradowi. Goniona przez niego nie dała mu się złapać, a w końcu znalazła się na 

szczycie arkady i zamieniła się w kamień. Niestety kociołek już nigdy się nie napełnił. 

 
 

Kościół św. Idziego i „Brama Kluskowa” (albo „Kluszczana”). 

Autor : Julo, który zapewnia każdemu prawo do użycia tej pracy w dowolnym celu. 

Zaznaczcie proszę to miejsce na naszym planie. 

Poznajcie, proszę, kolejną legendę wrocławską pt. Kamienna głowa. Opowiada o pewnym 

Franciszku, który był znanym wrocławskim złotnikiem. Wiodło mu się dobrze, miał 

pieniądze i piękną córkę Barbarę. O jej względy zabiegało wielu młodzieńców. Franciszek 

postanowił, że odda rękę jedynej córki tylko bogatemu mężczyźnie. Mistrz miał czeladnika 
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imieniem Henryk. Chłopak zakochał się w Barbarze, a ona odwzajemniła jego uczucie. 

Spotykali się potajemnie, wiedząc, że Franciszek nie pochwali ich związku. Pewnego dnia 

inny czeladnik imieniem Jakub zobaczył zakochanych. Szybko powiadomił mistrza o tym. 

Franciszek  gdy zobaczył córkę w objęciach ubogiego czeladnika, wyszedł z kryjówki i, 

kipiąc ze złości, wygonił Henryka ze swego domu. Opuszczając Wrocław, Henryk 

poprzysiągł sobie, że powróci do miasta dopiero wtedy, gdy będzie bogaty. Wędrował długo 

w poszukiwaniu pracy, ale ludzie mu nie ufali, był dla nich obcy. Pewnego razu napadli go 

zbójcy. Henryk nie miał przy sobie ani grosza, nie mogli więc nic mu zabrać. Pozwolili 

jednak młodzieńcowi iść z sobą. Przez dwa lata chłopak okradał kupców podążających 

szlakiem handlowym z Wrocławia do Pragi. Wkrótce jego imię zasłynęło w okolicy z 

okrucieństwa. Doskwierała mu samotność, a ponieważ zdążył zgromadzić dostatecznie dużo 

cennych łupów, postanowił wrócić do Wrocławia, do ukochanej. Barbara uwierzyła w 

opowieści Henryka o tym, jak uczciwą i ciężką pracą zdobył majątek. Mistrz Franciszek 

również przekonał się do młodzieńca i zachłannie przeglądał przywiezione skarby. 

Przypadkiem znalazł wśród nich zakrwawiony świstek z pismem starego przyjaciela, którego 

niedawno zabili zbójcy. Przekonany o nieuczciwości swojego dawnego czeladnika Mistrz 

natychmiast wygonił Henryka z domu. Czeladnik w złości podszedł w nocy pod dom złotnika 

i podłożył ogień. Szybko pobiegł przez most Piaskowy do katedry. Wspiął się po stopniach na 

wieżę i wyglądając przez okienko, napawał się widokiem płomieni. Dom Franciszka spalił się 

niemal doszczętnie. Zadowolony z zemsty Henryk chciał cofnąć głowę, ale mury ją uwięziły, 

zaciskając się coraz bardziej wokół jego szyi. Młodzieniec krzyczał, ale nikt go nie słyszał – 

wszyscy na dole byli przejęci pożarem. Do dziś na południowej wieży katedry można 

zobaczyć twarz Henryka wykrzywioną grymasem przerażenia i bólu. Ku przestrodze… 

 

 
 

Twarz wykrzywia grymas bólu i przerażenia. Zdjęcie:  Marta Szloser 

 

Kamienna głowa znajduje się na ścianie wieży po prawej stronie wrocławskiej katedry. 

Zaznaczcie wrocławską katedrę na planie.  
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Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.  

Autor: Taxiarchos228. To dzieło artystyczne jest wolne; możesz go rozprowadzać dalej i / lub 

modyfikować zgodnie z warunkami licencji Free Art  

 

Znajdujemy się w dalszym ciągu na Ostrowiu Tumskim. Poznamy teraz ciekawą legendę 

dotyczącą Kościoła św. Krzyża. Nosi ona nazwę Kościół na dachu. 

Książę Henryk nie lubił biskupa Tomasza. Nie chciał klękać i całować pierścień biskupa. 

Uważał, że nie przystoi to prawowitemu władcy całego Śląska. Biskup Tomasz też nie 

zamierzał chylić przed księciem głowy. Uznał, że to Henryk winien oddać cześć 

przedstawicielowi Kościoła i Boga. Książę marzył, że zjednoczy podzieloną przed wiekiem 

Polskę i włoży na swe skronie królewską koronę. Bał się, że skupiający w swych rękach coraz 

więcej przywilejów i ziemi biskup będzie przeszkodą w spełnieniu tych planów. Nie zgadzał 

się na wyłączenie spod książęcej władzy ani dóbr biskupich, ani zamieszkujących je ludzi, 

czego żądał Tomasz. Kłótnia doprowadziła do wojny domowej. Henryk odbierał biskupowi 

kolejne wsie, podporządkowywał sobie klasztory i konfiskował zgromadzone w nich majątki. 

Wreszcie zajął należące do Tomasza Nysę i Otmuchów i wygnał jego zwolenników z 

Wrocławia. W odpowiedzi biskup rzucił na Henryka klątwę, wyjmując całe księstwo śląskie 

spod boskiej opieki. Książę nie uląkł się jednak ekskomuniki, zaatakował zbrojnie Tomasza, a 

gdy ten skrył się w Raciborzu, otoczył miasto i zmusił biskupa do kolejnych ustępstw. 

Wydawało się, że wojna na Śląsku nigdy się nie skończy. Dopiero arcybiskup gnieźnieński 

Jakub, do którego Tomasz zwrócił się o pomoc, znalazł rozwiązanie. Obiecał Henrykowi, że 

jeśli odda zabrane biskupowi ziemie, uwolni ludzi i zwróci kosztowności, Kościół poprze 

jego starania o koronę króla Polski. Na to zgodził się Henryk. Powiedział też, że na pamiątkę 

zakończenia sporu wybuduje kościół, który swą wspaniałością nie będzie ustępować nawet 

katedrze wrocławskiej. Patronem kościoła, zgodnie z wolą Henryka, miał zostać święty 

Bartłomiej, opiekun rodu Piastów Śląskich. Książę nie żałował pieniędzy, więc robota szła 

szybko. Z całego Śląska sprowadzeni zostali najlepsi murarze. Wydawało się, że kościół 

stanie nawet szybciej, niż to planowano. Aż któregoś dnia pracownicy wygrzebali z ziemi 

korzeń o przedziwnym kształcie, przypominający dwie postacie zatopione w modlitwie u stóp 

ukrzyżowanego Chrystusa. Biskup Tomasz uznał to za cudowny znak i zażądał, by kościół 

zbudować pod wezwaniem św. Krzyża. Ale książę nie zgodził się na to. W miejscu, w którym 

znaleziono korzeń, Henryk wybudował kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja. Ale 

gdy zmarł, biskup Tomasz nakazał postawić dokładnie w tym samym miejscu kościół 
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Świętego Krzyża. Budowniczowie, którzy nie wiedzieli, jak poradzić sobie z tym zadaniem, 

nie burząc pierwszej świątyni, wznieśli drugą na jej dachu. Odtąd do kościoła Świętego 

Krzyża wchodzi się dwudziestoma czterema schodami w górę, do kościoła Świętego 

Bartłomieja siedemnastoma w dół. A cudowny korzeń, za którego przyczyną tak się stało, do 

dziś można oglądać we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym.  

Zaznaczcie kościoły na planie. 

Wyjdźmy teraz poza Ostrów Tumski. W dalszym ciągu będziemy towarzyszyć Piotrowi 

Włostowi. Przejdziemy do kościoła Świętej Marii Magdaleny na ulicę Szewską. Poznajcie 

proszę kolejną legendę, a jest nią Dzwon Grzesznika. 

1368 r. na południowej wieży kościoła św. Marii Magdaleny zawisł niezwykły dzwon, 

sześciotonowy kolos wysoki na 180 cm, o obwodzie prawie 6,5 m, do którego rozkołysania 

potrzeba było pół minuty wysiłków czterech dzwonników. Wisiał tam aż do 1945 r., kiedy to, 

już po zdobyciu Wrocławia, od wybuchu miny zawaliła się dźwigająca go wieża. Początkowo 

miał on nosić imię dzwonu Marii, jednak przypisywane jego narodzinom krwawe zdarzenia 

sprawiły, że przylgnęło do niego miano Dzwonu Grzesznika. Wykonać go miał najlepszy 

ludwisarz w mieście, mistrz Michael Wilde. Trudną było sztuką odlanie takiego kolosa i 

mistrz Wilde miał tylko jedną szansę. Gdyby mu się nie powiodło, całą pracę musiałby 

zaczynać od nowa. Kiedy już pieczołowicie przygotował formę i zmieszał w tyglu miedź, 

cynę, cynk i ołów, poszedł do pobliskiej gospody, aby się posilić i napić. Swemu 

czeladnikowi przykazał surowo, by pilnował ognia pod tyglem z roztopionym spiżem, ale 

niczego innego nie ruszał. Młodzik jednak przez głupotę albo nieostrożność bawiąc się 

tyglem otworzył zawór i spuścił rozgrzany metal do formy. Gdy mistrz dowiedział się, co się 

stało, w ataku szału przebił swego czeladnika nożem. Mimo, iż szczerze żałował swego 

uczynku, rada miejska skazała go na śmierć. Udało mu się tylko uprosić, by w dniu kaźni 

dane mu było usłyszeć swój dzwon. Jakoż zabrzmiał on pięknie, gdy skazańca prowadzono na 

stracenie i od tego czasu dzwonił za każdym razem, gdy w mieście odbywała się egzekucja. 

    
   
 Kościół św. Marii Magdaleny i Dzwon Grzesznika                Kościół św. Marii Magdaleny. 

   na pocztówce litograficznej z przełomu XIX i XX w.               

Autor : Julo, który zapewnia każdemu prawo do użycia tej pracy w dowolnym celu. 

 

Zaznaczmy to miejsce na planie. 
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Z tym samym kościołem wiąże się też legenda pt. Mostek Czarownic. Między wieżami 

kościoła św. Marii Magdaleny, na wysokości 45 m, zawieszony został pomost zwany przez 

wrocławian mostkiem czarownic. Wedle ludowych bajań co noc zamiatają go w ramach 

pokuty dusze próżnych dziewcząt, które życie strawiły na zabawie, z niechęci do domowych 

obowiązków odmawiając swej ręki wszystkim adoratorom. 

 

Przejdźmy przez wrocławski Rynku, którego historia rozpoczyna się w XIII wieku, tuż po 

opuszczeniu przez Tatarów Śląska, którzy spalili i obrabowali wszystko co wpadło w ich ręce. 

Na spacer po nim mogę was zabrać jednak w innym czasie. 

 

 
 

Zaznaczcie to miejsce na planie miasta.  

Skierujmy się teraz na obecny plac Dominikański, przy którym stoi Kościół św. Wojciecha. 

Poznacie legendę o Błogosławionym Czesławie. Czesław Odrowąż, który od 1236 roku 

przebywał na stałe we Wrocławiu, odegrał istotną rolę w czasie najazdu Tatarów na Wrocław. 

Przerażeni jego mieszkańcy uciekli na Ostrów Tumski. Tradycja przekazała opowieść o 

cudzie, który zdarzył się za sprawą Czesława. Po jego gorliwej modlitwie na niebie pojawiła 

się ognista kula, która przestraszyła wojska nieprzyjaciela. Niektóre źródła opisują jakoby 

Mongołowie mieli uciec na sam widok ognistej kuli, inne podają że kula ich rozgromiła. To 

wydarzenie z 1241 roku opisał Jan Długosz w „Rocznikach Królestwa Polskiego”.   

        
    
 Kościół Świętego Wojciecha.                                   Rekonstrukcja twarzy Błogosławionego Czesława. 

 Autor : Julo, który zapewnia każdemu prawo 

 do użycia tej pracy w dowolnym celu. 
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Idąc wokół Starego Miasta opowiem wam o Bramach Starego Wrocławia 

Wrocław miał w swoim systemie fortyfikacji dwie linie murów (obie linie murów zostały 

rozebrane) i dwie fosy: wewnętrzną (nie zachowała się, w jej linii przebiega w przybliżeniu 

dzisiejsza trasa W-Z) i zewnętrzną (dzisiejsza Fosa Miejska). W obu liniach fortyfikacji na 

trakcie świdnickim znajdowały się bramy: starsza w linii wewnętrznej i nieco nowsza – w 

linii zewnętrznej. Naszą wędrówkę rozpoczniemy od ul. Świdnickiej, w miejscu, gdzie 

jeszcze na początku XIX wieku stała Brama Świdnicka. Niestety, z jej dawnej świetności 

niewiele pozostało.  

                
 
Brama Świdnicka.  

Rys. Heinrich Muetzel.1824.    Zarys Bramy Świdnickiej wykonany czerwoną kostką brukową  

w jezdni deptaka na ul. Świdnickiej we Wrocławiu. 

 

Przechodzimy ul. Piotra Skargi i stajemy przed Wzgórzem Partyzantów, pozostałością XVI-

wiecznych fortyfikacji. Wzgórze, zwane też Bastionem Sakwowym, jest godne 

zainteresowania ze względu nie tylko na jego historyczną przeszłość, ale też architekturę.   

Wzdłuż fosy idziemy w kierunku dawnej Bramy Oławskiej. Przekraczamy podziemnym 

przejściem Bramę Oławską, oglądając relikty murów z XV wieku oraz makietę ukazującą 

wygląd tej części wrocławskich fortyfikacji. Po przejściu pod ul. Oławską staniemy przed 

wejściem do Galerii Dominikańskiej.  

 

               
 
Zachowane resztki zewnętrznej Bramy Oławskiej.     Makieta XVI-wiecznej zewnętrznej Bramy 

Oławskiej z Basteją Hioba 

 

Brama Mikołajska  brama w fortyfikacjach miejskich Wrocławia, na prowadzącej z miasta 

na zachód Szosie Berlińskiej. Zastąpiła Bramę Ruską. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Miko%C5%82ajska_we_Wroc%C5%82awiu - cite_note-

4#cite_note-4  

Zlokalizowana była u zbiegu dzisiejszych ulic Ruskiej i św. Mikołaja, w miejscu, gdzie dziś 

znajduje się plac Jana Pawła II. Zburzona w 1820 roku.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Miko%C5%82ajska_we_Wroc%C5%82awiu#cite_note-4#cite_note-4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Miko%C5%82ajska_we_Wroc%C5%82awiu#cite_note-4#cite_note-4
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Nazwa sklepu w przejściu podziemnym –  

jedyny widoczny relikt po Bramie Mikołajskiej. 

Brama Odrzańska nazwa bramy w fortyfikacjach miejskich Wrocławia na przedłużeniu 

ulicy Odrzańskiej. Bramę tę wybudowano w wieku XIV. Brama Odrzańska, tak jak wszystkie 

bramy fortyfikacji miejskich, zburzona została na początku XIX wieku. 

Umieść je na mapie 

Historia wrocławskiego herbu 

Każde miasto ma swoją historię, ma też symbole, które je charakteryzują. Również i nasze 

miasto je posiada. Symbolem Wrocławia jest herb, godło oraz flaga. Przedstawię wam 

historię wrocławskiego herbu. Herb Wrocławia nadany został w roku 1530. W pełnej 

okazałości herb Wrocławia z 1530 r. wygląda tak (nauczyciel ma przygotowaną ilustrację w 

kolorze wrocławskiego herbu):  

 

Składa się z kilku elementów. Herbem Wrocławia jest tarcza podzielona w krzyż na cztery 

pola. Każde pole coś oznacza i ma swoją historię. Spójrzmy na rysunek.  

1. Lew z koroną na głowie jest dawnym herbem Królestwa Czech, w granicach którego 

pozostawał Wrocław od 1336 roku.  

2. Orzeł czarny z półksiężycową białą przepaską i białym krzyżem to herb Piastów Śląskich, 

uznany jako symbol księstwa wrocławskiego. 

3. Duża litera "W" oznacza inicjał legendarnego założyciela miasta Wratysława.  

4. W prawym dolnym rogu głowa św. Jana Ewangelisty. Święty Jan Ewangelista był od 

połowy XIV wieku patronem rady miejskiej i kaplicy ratuszowej.  

5. Pośrodku czteropolowej tarczy głowa św. Jana Chrzciciela wewnątrz okrągłej misy z 

podwójnym czarnym konturem. 

Herb jest znakiem prawnie chronionym. Rozpowszechnianie nazwy Miasta i herbu wymaga 

zgody prezydenta.  
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ZADANIA DLA UCZNIÓW 

 

 

Nauczyciel tworzy grupy. Prosi uczniów, by po kolei odliczali od 1 do 5. Uczniowie, którzy 

mają numer 1 tworzą pierwszą grupę, dwójki drugą itd. Podzielcie się, proszę, według 

przyznanych numerów. Każda grupa może mieć inny zestaw pytań lub ten sam, lecz w 

przestawionej kolejności.   

 

Wymień tytuły trzech legend związanych z Ostrowem Tumskim 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wymień tytuły legend związanych z kościołem Św. Marii Magdaleny 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Z jaką wrocławską legendą wiąże się dwupoziomowy kościół św. Krzyża? 

 

a) "Kościół na dachu" 

b) "Dzwon grzesznika" 

c) "Kluskowa brama" 

 

Który z kościołów uchodzi za najstarszy?  

 

a) Katedra 

b) Św. Elżbiety 

c) Św. Idziego 

d) Św. Marii Magdaleny 

 

Wpisz odpowiednią liczbę: 

 

1. Do Wrocławia można było dawniej wejść przez …… bramy.   

 

2. Herb Wrocławia składa się z …… pól. 

 

3. Piotrowi Włostowicowi przypisuję się fundację …… wrocławskich kościołów. 
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4. Wrocław miał w swoim systemie fortyfikacji …… linie murów i …… fosy. 

 

5. Legenda mówi, że bł. Czesław Odrowąż obronił Wrocław przed tatarami, którzy  

najechali miasto w …… wieku. 

 

Uzupełnij tabelę. Wykorzystaj terminy podane poniżej. 

 

bł. Czesław   

 św. Jan Chrzciciel  

kościół Św. Marii Magdaleny   

 mostek  

  Henryk IV Prawy 

 Ostrów Tumski  

Wyspa Piasek   

 

 

1. Kościół Najświętszej Marii Panny 

2. Tatarzy 

3. Kamienna głowa 

4. Kościół św. Krzyża 

5. Piotr Włost 

6. Kościół Św. Marii Magdaleny 

7. Kościół Św. Wojciecha lub pl. Dominikański 

8. Brama Kluszczana 

9. Grzesznik 

10. Kościół Św. Bartłomieja 

11. Dzwon 

12. Katedra 

13. Kościół Św. Idziego 

14. Pokutnice 

 

 

Co oznacza Lew wspięty z koroną na głowie w herbie Wrocławia?  

 

a) jest dawnym herbem Piastów Śląskich 

b) jest dawnym herbem Królestwa Czech 

c) jest dawnym herbem Francji 

d) jest dawnym herbem Niemiec 
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W podanych wyrazach pewien złośliwy chochlik poprzestawiał literki. Zmień je tak, by 

powstały nazwy osób występujących w poznanych legendach.  

 

Z    A   W   O   C   R    N    A    I    C      

 

K     Z     E    G    I     R     N     Z     S  

 

M    T     Z    O     S    A  

 

Jednym z Patronów Wrocławia jest: 

 

a) Henryk Brodaty 

b) Błogosławiony Czesław 

c) Bolko Śląski  

d) Święta Barbara  

 

Odpowiedz na pytania 

 

A) jak nazywa się najstarsza część Wrocławia?   

. ……………………………………………………….. 

B) Wymień bramy prowadzące do dawnego Wrocławia.  

……………………………………………………….. 

C) Gdzie znajduje się Kaplica Błogosławionego Czesława? 

. ……………………………………………………….. 

D) Kto według legendy obronił Wrocław przed Tatarami? 

Odp. ……………………………………………………….. 

E) Pod jakim wezwaniem jest wrocławska katedra? 

. ……………………………………………………….. 

Rozwiąż krzyżówkę a dowiesz się, jak nazywa się opowieść o jakimś wydarzeniu lub 

postaci nie zawsze prawdziwa.  

 

                                                                        

1                                                                                                                                                                                                         

L 

 

E W  

 2 M O S T E 

 

K  

                                                                        

3                                                                                       

G 

 

Ł O W A 

                                                       

4                                                                       

                             

H E 

 

R B  

5  P O D A N 

 
I E   

                                                            

6 

I D 

 

Z I  

         7 J A 

 

N 
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1. Zwierzę widniejące w herbie Wrocławia. 

2. Należał do czarownic.  

3. Kamienna ….. czeladnika, która uwięzła w wieży katedry. 

4. Znak rozpoznawczy miasta lub rodu. 

5. Opowieść ludowa związana z jakimiś historycznymi lub legendarnymi postaciami, 

zdarzeniami i miejscami. 

6. Imię świętego, pod którego patronem jest najstarszy kościół we Wrocławiu. 

7. Imię Ewangelisty.  

 

 

Faza podsumowująca 

Zakończenie zajęć.  

Rozmowa z uczniami – odpowiedzi na ewentualne pytania. Uzupełnij swoją wypowiedź:  

Po dzisiejszych zajęciach:  

Umiem ……………. 

Wiem …………….. 

 

Na zakończenie nauczyciel dziękuje uczniom za udział w zajęciach i żegna się z uczniami.    

 

  

 

 


