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Po kilku spokojnych dniach spędzonych w domu przy dobrej książce czy ciekawym filmie, czas na
kolejne wojaże. Udajemy się więc w podróż. Dziś zwiedzimy kraje Europy, zatrzymamy się w wielu
miastach, będziemy podróżować różnymi środkami lokomocji. Zatem, bierzemy mapę i w drogę!
Ale, ale… dzisiaj będzie zadanie – do podanych miast trzeba dopisać państwo, w którym leży
odwiedzana przez nas metropolia.
Nasz pierwszy przystanek to Bratysława, która jest stolicą ………………………………… . Następnie udajemy
się do Budapesztu [………………………………………], Bukaresztu [……………………………………………] i Skopje
[……………………………….]. Stąd już niedaleko mamy do Aten [……………………………………………….]
Następnie przepłyniemy Morzem Jońskim i znajdziemy się w Valletcie, mieście na wyspie
[…………………………..].
Następna podróż statkiem i jesteśmy w Palermo, na wyspie [……………………………….]. Miejmy nadzieję,
że nie spotkamy żadnego groźnego mafioza!
Teraz już stosunkowo niedaleko mamy do Neapolu [………………………………], następnie udajemy się do
Rzymu [………………………………..], Turynu [……………………………………..], a stąd już tylko skok do Berna
[…………………………………………..].
Teraz pojedziemy do Marsylii [………………………………………] i Malagi […………………………………….]. Myślę,
że tu można się zatrzymać, odpocząć, wykąpać się w Morzu Śródziemnym, a następnie w pełni sił,
wybrać się do Lizbony […………………………………………….].
Łapiemy samolot i za chwilę jesteśmy w Oslo [……………………………………..]. Stąd zrobimy sobie
wycieczkę wzdłuż wybrzeża, będziemy podziwiać fiordy, aż dotrzemy do Laponii [to region w
……………………………………….] , gdzie koniecznie musimy odwiedzić świętego Mikołaja!
Następnie znajdziemy się w Sztokholmie [………………………………………….], gdzie złapiemy prom do
Gdańska [………………………………………..].
Aby wygodnie znaleźć się w domu, najlepiej będzie wsiąść w pendolino, które w kilka godzin zawiezie
nas do Krakowa [………………………………..]. A stąd to już naprawdę niedaleko.
Ciekawa jestem, kto pokusi się o uzupełnienie luk i wpisanie nazw państw?! Może ktoś policzy w ilu
krajach był? A może ktoś z Was ułoży własny plan podróży dookoła świata? Kontynentu? A może
Polski?
Jeśli ktoś podejmie wyzwanie NUDA NIE MA SZANS!
Pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie. Miłego weekendu!
Małgorzata Maciaszkiewicz – pedagog szkolny.

