Cześć! Aby wziąć udział w grze miejskie wydrukuj kartę gry i ruszaj w miasto! Przed Tobą i Twoją
drużyną 15 zagadek, pytań oraz zadań. Zwiedzając Lublin baw się dobrze i pamiętaj o zastosowaniu
się do panujących obostrzeń. Jeżeli nie chcesz wychodzić w domu obejrzyj filmik i poznaj Lublin w
świątecznej odsłonie.
1. Udaj się na Plac w sercu miasta, znajduje się na nim fontanna multimedialna. Odnajdź nieco
zmieniony napis I <3 Lublin zrób przy nim zdjęcie i dodaj na Facebooka lub Instagrama z
hasztagami:
#Lublin,
#IloveLublin,
#GraMiejskaSwiatecznyLublin,
#Linkdokultury.,
#LubelskaLigaGierMiejskich
2. Odszukaj świąteczny prezent i z nim również zrób “selfie”, następnie dodaj na Facebooka lub
Instagrama
z
hasztagami:
#Lublin,
#IloveLublin,
#GraMiejskaSwiatecznyLublin,
#Linkdokultury., #LubelskaLigaGierMiejskich
3. Do czasu remontu Placu Litewskiego rósł tu “Baobab”, podaj nazwę tego drzewa.
Odpowiedź:…........................................................................................................................
4. Zaułek w pobliżu Starego Miasta w sąsiedztwie Placu Rybnego, nazwany na cześć lubelskiej
poetki, na ścianie budynku widnieje wiersz, jaki jest jego tytuł i kto jest jego autorem?
Odpowiedź:…........................................................................................................................
5. Lubelski poeta Józef Czechowicz pisał o dwóch budowlach na Starym Mieście tak: “Na jednej
furgotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił.” Co to za budowle? Zapisz, na której z nich
jest kogucik.
Odpowiedź…...............................................................................................................
6. Trybunał Koronny to obecny Urząd Stanu Cywilnego naprzeciw niego znajduje się Dom
Rzemiosła, na tym budynku namalowano cztery postaci, zapisz ich nazwiska.
Odpowiedź….........................................................................................................................
7. Odczytaj datę z Bramy Grodzkiej, zapisz ją w systemie arabskim.
Odpowiedź….........................................................................................................................
8. W obrębie Starego Miasta znajdź trzy instytucje kultury, zapisz ich nazwy oraz adresy.
Odpowiedź….........................................................................................................................
Odpowiedź….........................................................................................................................
Odpowiedź….........................................................................................................................
9. Zamek Lubelski znajduje się na wzgórzu, od Placu Zamkowego prowadzą do niego schody
policz, ile schodów należy pokonać, aby dość do zamku.
Odpowiedź….........................................................................................................................
10. W przestrzeni Miasta odnajdź poszczególne elementy iluminacji świątecznej i zapisz ich
lokalizacje:
A) Choinka…................................................ B) Kolorowe gwiazdy…..................................
C) Ramka do zdjęć “Wesołych świąt życzy Lublin” …..........................................................
D) Anielskie skrzydła …............................................
11. Odszukaj tablice pamiątkową poety Jakuba Glatsztejna, znajdującą się pomiędzy
skrzyżowaniem al. Tysiąclecia i al. Unii Lubelskiej, nieopodal ogrodzenia Zamku Lubelskiego,
następnie
w
odpowiedziach
wpisz
brakujące
informacje
W tym miejscu do **** r. stał dom, w którym urodził się wybitny poeta i prozaik języka jidysz
Jakub (Jankew) Glatsztejn (**** - ****). W 1914 r. wyjechał na stałe do USA i zamieszkał w *****

***** ale Lublin był stale obecny w jego twórczości. Po ll wojnie światowej pisał m.in utowry
poetryckie
będące
reakcją
na
tragedię
*******
Odpowiedź…........................................................................................................................
…......................................................................................................................
12. W Lublinie jest jedna lampa, która nigdy nie gaśnie, odszukaj ją - następnie wyłap z tablicy
pamiątkowej przekształcone informacje i wstaw w odpowiedziach prawidłowe
Latarnia
Przeszłości
W tym miejscu na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej wiosną 2007 r. zapalono symboliczne
“nieskończone światło” dla upamiętnienia świata, którego już nie ma . Latarnia ta, która nigdy
nie świeci, przypomina o żydowskim mieście i jego mieszkańcach będąc świadectwem pamięci
o poległych
Odpowiedź:
A)….............................
D)…........................ E)…................................

B)…..........................

C)…..................................

13. Od czego pochodzi nazwa Placu po Farze? Znajdziesz w tym miejscu tablicę z informacją o
tym miejscu, przeczytaj ją i zapisz odpowiedź na pytanie.
Odpowiedź….......................................................................................................................
To już koniec I części! Teraz czas na część artystyczną!! Za zadania 14 i 15 możesz zgarnąć nagrody.
Aby wygrać prześlij rozwiązania na adres e-mail jakub.geca@llgm.pl, najlepsza praca z zadania 14
oraz 15 wygra zestaw gadżetów. Zgłoszenia należy przesyłać do 21.12.2020 do godziny 15:00.
14. Wykonaj zdjęcie oddające klimat świątecznego Lublina.
15. Przygotuj rebus, którego hasłem będzie: “Kocham Lublin”.

