Szopkowa gra terenowa
Na początku grudnia na terenie Krakowa
(w obrębie Starego Miasta, ale nie tylko)
stanęło ponad 30 krakowskich szopek, które znów
wprowadzają nas w świąteczny nastrój. Ich smukłe
sylwetki wzorowane na znanych zabytkach
miasta w niezwykły sposób łączą kanon
z nieograniczoną wyobraźnią konstruktorów,
a scena Bożego Narodzenia obudowana
jest w nich wątkami z legend oraz wydarzeń
historycznych.
Zapraszamy Was do rodzinnego podziwiania
szopek i rozwiązywania zadań. Pozwolą Wam
one poznać przepiękne szopki, które stanęły
w obrębie Plant w ramach tegorocznej edycji
projektu Wokół szopki.
Kartę z zadaniami do samodzielnego lub
rodzinnego rozwiązywania można pobrać:
1) W każdym punkcie InfoKraków, polecam
zwłaszcza te usytuowane blisko Plant:
• św. Jana 2
• Pawilon Wyspiańskiego
• Sukiennice
• Powiśle 11
• Szpitalna 25
2) Oraz na stronie internetowej
www.kidsinkrakow.pl.

1. BARBAKAN

3. PLAC SZCZEPAŃSKI

Odkrywanie krakowskich szopek rozpocznij przy Barbakanie. Znajdź ustawioną w ekspozytorze szopkę Rafała
Bulandy i sprawdź, kto pilnuje wejścia do budowli!

Idź dalej Plantami w kierunku placu Szczepańskiego.
Tam, w pobliżu Pałacu Sztuki, znajdziesz szopkę
Filipa Fotomajczyka. Zaznacz te elementy, które
w niej dostrzegłeś/dostrzegłaś:
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Czy umiesz policzyć, ile ta szopka ma kondygnacji (pięter)?

Szopka może być nazywana „krakowską”,
jeśli przedstawiona w niej scena Bożego Naro
dzenia jest otoczona elementami inspirowanymi
architekturą Krakowa. W pracach lokalnych szop
karzy odnajdziemy elementy kościoła Mariackiego,
Sukiennic, zamku królewskiego na Wawelu, katedry
wawelskiej, Bramy Floriańskiej, Barbakanu i wielu
innych budynków kojarzonych z grodem Kraka!

2. PLANTY (U WYLOTU UL. SŁAWKOWSKIEJ)
Następnie kieruj się Plantami w kierunku ul. Sławkowskiej. Znajdziesz tam kolorową szopkę Pawła Nawały.
Policz, ile w tej szopce jest witraży (okien z mozaikami):
……………………., oraz spróbuj przerysować symbol, który
znajduje się bezpośrednio nad Świętą Rodziną.
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4. COLLEGIUM NOVUM
Znajdź szopkę ustawioną przed Collegium Novum.
Obejrzyj ją dokładnie i znajdź informację, w którym
roku została wykonana:

Czy widzisz, kto pilnuje tylnego wejścia? Możesz go
narysować?

8. PLAC ŚW. DUCHA

5. EMPIK
Teraz skieruj się w stronę Rynku Głównego. Pierwszy
przystanek jest pod numerem 23. W witrynie znajdującej się tam księgarni odszukaj niewielką szopkę
autorstwa Andrzeja Nowickiego. W centralnym miejscu znajduje się kolorowa gwiazda. Otocz kółkiem te
kolory, które się na niej znajdują.

Obok Świętej Rodziny w szopce krakowskiej znajdziemy postacie z miejscowych legend, bohaterów

Spacer kończymy na placu św. Ducha. Zachwyca
tam szopka wykonana przez rodzinę Markowskich.
Spróbuj znaleźć w niej poniższe elementy.

a także osobistości ze świata polityki, kultury
i sztuki. W ten sposób szopki nawiązują do lokalnych tradycji i wierzeń, wydarzeń historycznych,
a także naszej codzienności.

7. KSIĘGARNIA MUZYCZNA KURANT

6. RYNEK GŁÓWNY

Przejdź teraz na drugą stronę Rynku pod numer
23. W witrynie księgarni Kurant znajduje się szopka
Bartłomieja Biedy. Na tej malutkiej szopce znajduje

Odszukaj na Rynku Głównym umieszczoną w ekspozytorze dużą szopkę autorstwa Kryspina Wolnego.
Można w niej dojrzeć podobieństwa do kościoła św.
Andrzeja, Bramy Floriańskiej czy Sukiennic. Policz,
ile jest na niej wież.
Flaga Kanady

Liczba wież:
Odszukaj umieszczone w niej postacie.
Czy rozpoznajesz je?
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Flaga Polski

Flaga Japonii

Jak każe tradycja, szopki zgłoszone do Konkursu
Szopek Krakowskich zostają następnie pokazane
publiczności. Można je oglądać od 6 grudnia 2021
r. do 27 lutego 2022 r. na wystawie pokonkursowej, która w tym roku wraca po pięciu latach do
Pałacu Krzysztofory.

***
W odszukaniu szopek pomogą Wam mapa „Wokół
Szopki”, którą znajdziecie w punktach InfoKraków
oraz spacerownik w formie PDF do pobrania na
stronie www.wokolszopki.pl.

