
WIELKOPOLSKA- z czego słynie? 

 

Czy wiesz, że… 

Wielkopolska leży w środkowo-zachodniej części kraju. Na mapie Polski wyróżnia się 

zróżnicowanym krajobrazem ukształtowanym przez lodowiec. Efektem jego działalności są także 

liczne jeziora. Stolica regionu, Poznań, to dynamicznie rozwijający się ośrodek handlowy, 

przemysłowy i oświatowy, znany m.in. z największych międzynawowych targów w kraju. 

Wielkopolska zapisała się na kartach historii Polski, gdyż to właśnie w okolicach Gniezna i Poznania 

powstały zręby państwa polskiego. Szlak Piastowski jest jedną z najciekawszych tras turystycznych  

w Polsce, wytyczoną przez zabytki z czasów pierwszej polskiej dynastii, takie jak poznańska katedra, 

bazylika w Gnieźnie, kościół w Gieczu, ruiny zamku w Lednicy oraz kościół gotycki  

w Pobiedziskach. W pobiedziskim skansenie można obejrzeć w miniaturze najsłynniejsze budowle 

Szlaku Piastowskiego. Wielkopolska słynie także z pałacu barokowego w Rogalinie, w którego 

ogrodzie znajduje się niemal 1 500 wiekowych dębów. Zamek w pobliskim Kórniku szczyci się 

natomiast parkiem dendrologicznym. Parowozownia w Wolsztynie, jedyny w Europie skansen 

lokomotyw parowych, co roku w maju organizuje Paradę Parowozów. 

Regionalny strój ludowy z Wielkopolski 

 

Czas, by poznać stolicę Wielkopolski, czyli Poznań  



 

Poznań Stolica Wielkopolski, położona w centralnej części województwa, jest jednym z najstarszych 

miast lokowanych w Polsce. W przeszłości był siedzibą władz Polski. Na przepływającej przez miasto 

Warcie położona jest wyspa Ostrów Tumski, połączona z lądem mostami Bolesława Chrobrego  

i Mieszka I oraz biskupa Jordana, który łączy wyspę ze Śródką, historyczną osadę książęcą, włączoną 

do granic miasta w 1800 roku. Znajdująca się na wyspie Bazylika Archikatedralna świętych 

Apostołów Piotra i Pawła to jedna z najstarszych świątyń w Polsce. Odnaleźć w niej można elementy 

romańskie, gotyckie i barokowe, bowiem na przestrzeni wieków wielokrotnie ją rozbudowywano  

i odbudowywano po pożarach i zniszczeniach. Każdego dnia w samo południe przez ratuszem 

gromadzą się tłumy turystów, chcących zobaczyć słynne "koziołki poznańskie", element zegara  

na wieży ratuszowej, przedstawiający dwa uderzające się rogami kozły. Miasto znane jest nie tylko  

z atrakcji historycznych, ale też z prężnej działalności gospodarczej. Siedzibę mają tu 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, które posiadają 16 pawilonów i 81 sal konferencyjnych. 

A teraz Koziołki Poznańskie Obejrzyjcie filmik edukacyjny, pewnie ciekawi Was, o co 

chodzi z tymi koziołkami 

https://www.youtube.com/watch?v=XudcMIswUqg 

 

Krótka lekcja historii 

Dzieciaki, czy wiecie jakie miasto było pierwszą stolicą Polski, zanim to została nią nasza 

piękna Warszawa?  

https://www.youtube.com/watch?v=XudcMIswUqg


 

 

Tak, tak- to właśnie Gniezno, leżące w Wielkopolsce;) Historię pierwszej stolicy możecie 

znaleźć tutaj: 

http://historianaciekawo.blogspot.com/2012/02/gniezno-krotka-historia-pierwszej.html 

A może chcecie poznać Mieszka I, który był  pierwszym wladcą Polan?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-uahy5qrAAQ 

Teraz czas na relaks i obejrzenie pięknej panoramy Gniezna z lotu ptaka:: 

https://www.youtube.com/watch?v=YiBtt13ZZvI 

Wspaniałe miasto, prawda? Bardzo urokliwe, z niezwykłą historią 

I na koniec praca plastyczna- Poznańskie Koziołki. Możecie to wykonać z rodzicami, 

rodzeństwem lub sami. Będziemy potrzebować szarej kartki A4, białe waciki kosmetyczne od 

mamy, białe patyczki do uszu od taty, klej i kolorowy papier od siostry/brata Głowę i tułów 

robimy z wacików, rogi i kopytka z patyczków, resztę krajobrazu i dalszą część robicie 

według własnego pomysłu  

 

POWODZENIA! 

P.S. Chętne osoby mogą pochwalić się swoimi arcydziełami i przesłać Librusem zdjęcia  

do swoich wychowawców świetlic. Zachęcamy 
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