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WŁOCHY 

FLORENCJA 

 

 

Kursy metodyczne:  

 

Yoga and Meditation for Educators: Be a Great Teacher, Be Your Best Self  

Project Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration and Reflection 

 

18 VI 2022 r. – 2 VII 2022 r. 

Florencja - stolica słonecznej Toskanii, kojarzona 

przede wszystkim z górującej nad miastem 

okrągłej kopuły katedry Santa Maria del Fiore.  



Herb Florencji 

Symbolem Florencji            
od średniowiecza jest lilia 
nawiązująca do postaci 
starożytnej bogini Iris. 

Flaga państwowa Włoch  

jest w kształcie 
prostokąta podzielonego 
na trzy pionowe pasy       
w barwach: zielona, 
biała, czerwona. 

Położenie Włoch 

Włochy leżą na południu Europy,       
na Półwyspie Apenińskim nad Morzem 
Śródziem.nym i częściowo a Afryce 
Północnej 

W skład Włoch wchodzą m.in.. wyspy 
Sycylia i Sardynia. 



Podróż do Włoch 



  

 

 

Widziane z lotu ptaka 

gaje drzew oliwnych 

i plantacje winorośli. 





Na terenie Włoch znajdują się trzy czynne wulkany.  
 
Dwa największe z nich to Etna na Sycylii /ostatnia erupcja tego wulkanu miała miejsce 27 

lutego 2017 r./ i Wezuwiusz.  



Kurs metodyczny      20-24 VI 2022 r. 
 
Yoga and Meditation for Educators: Be a Great Teacher, Be Your Best Self. 

- prezentacja najlepszych praktyk 
wprowadzenia w świat jogi i medytacji 
w celu poprawy zdrowia fizycznego, 
psychicznego i emocjonalnego dzieci      
i nauczycieli, 

- poznanie korzyści płynących              
z zastosowania zasad opartych           
na koncepcji mind-body,  

- ćwiczenie technik oddechowe             
i medytacyjne dla utrzymywania 
korzystnego klimatu w grupie 
przedszkolnej i wspierania odporności 
psychicznej dzieci. 

 



Kurs metodyczny     27 VI - 1 VII 2022 r. 

 
Project Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration and Reflection. 

• organizacja środowiska edukacyjnego  

• sposoby motywowania                        
i angażowania dzieci podczas zajęć 

• rozwijanie umiejętności kluczowych 
takich jak: krytyczne myślenie, 
komunikacja oraz współpraca.  



Promowanie przedszkola i realizowanego projektu 



Florencja  
- kolebka Renesansu, miasto o niepowtarzalnym uroku, wspaniałej architekturze, bogatych 
zbiorach znajdujących się w licznych galeriach sztuki, bibliotekach, archiwach. 



Mosty i wąskie uliczki. 



Panorama Florencji 



Fort obronny Forte di Belvedere - 

rzymskie umocnienie, które wznosi się na 

wzgórzu. Z wałów obronnych fortu 

podziwiać można piękną panoramę 

Florencji i  charakterystyczną toskańską 

zabudowę wzgórz.  



Plac Michała Anioła /Piazzale Michelangelo/ zlokalizowany na wzgórzu San Miniato 



Zabytki Florencji 
 
 

Fontanna Neptuna na placu Plazza della Signora 

Palazzo Vecchio 



Polonia we Florencji 

We Florencji mieszkał m.in. Juliusz Słowacki i Teofil Lenartowicz 



Kościół Santa Croce i pomnik Dante Alighieri  

W kościele Santa Croce 

spotykała się mieszkająca          

we Florencji polonia. 

Począwszy od średniowiecza do Florencji podążali           w 

celach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych, 

turystycznych znani Polacy. Byli to m.in. Jan Długosz, 

Tadeusz Kościuszko, generał Jan Henryk Dąbrowski, 

Stanisław Staszic, Adam Jerzy Czartoryski; ponadto wielu 

polskich pisarzy, artystów, ludzi książki, m.in. Adam 

Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki, Józef 

Ignacy Kraszewski, Maria Konopnicka, Władysław 

Reymont, Leopold Staff, Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław 

Miłosz. 



W zakrystii franciszkańskiego kościoła  
Santa Croce (Św. Krzyża) w przeszklonej 
gablocie znajdują się fragment szaty i 
sznura Św. Franciszka z Asyżu. 



Katedra Santa Maria del Fiore, Duomo  



Kwiaty i owady Florencji 





Wycieczka po Toskanii 

Toskania – region Włoch, który posiada 
niewiarygodną liczbę zabytków architektury, 
malarstwa i rzeźby.  

Toskania słynie z zachwycających 
krajobrazów     i niezmienionych od wieków 
średniowiecznych miasteczek. 

Toskania szczyci się prostą, zdrową i smaczną 
kuchnią oraz doskonałymi winami. 



Toskańskie wzgórza                          Cyprysy 



We włoskiej winnicy 

W Toskanii produkuje się 

między innymi słynne wino 

Chianti. 



Siena 



W średniowiecznym miasteczku San Giminiano 

sławne lody Gelato 



Piza – Krzywa Wieża 



Wycieczka do Rzymu 

 
 
Rzym to stolica Włoch.  
Rzym zwany jest także Wiecznym Miastem. 

Formum Romanum - serce starożytnego Rzymu.  
To najstarszy plac miejski w Rzymie, gdzie znajdują się 
kaplice, bazyliki oraz łuki triumfalne. 
Obecnie trwają tu prace wykopaliskowe. 

  

Zabytki Rzymu 



Bazylika Świętego Piotra i spotkanie    

z papieżem Franciszkiem.  

 
Tradycja mówi, że została zbudowana w miejscu, 

gdzie pochowany jest święty Piotr.  

Watykan   

 
Najmniejsze uznawane państwo świata. 



Panteon przy Piazza dell Rotondo, 

okrągła świątynia na Polu Marsowym. 

Jest jedną z najlepiej zachowanych 

budowli z czasów starożytnego Rzymu. 

Fontanna di Trevi,  

najbardziej znana 

barokowa fontanna      

w Rzymie.  



Koloseum  
 
Koloseum to amfiteatr miejski,     
słynna starożytna arena gladiatorów.  
 
Od 2007 r. Koloseum zaliczane jest     
do siedmiu cudów świata.  

Forum Trajana 



Łuk Konstantyna Wielkiego – łuk zbudowany w latach 312–315 dla uhonorowania dziesięciolecia 

sprawowania władzy przez cesarza Konstantyna oraz dla uczczenia jego zwycięstwa 

nad Maksencjuszem. 



Tradycyjna włoska kuchnia. 
 
Włochy kojarzą się zwykle z pizzą i makaronami.  

 
 
 
 
 
 

Na północy kraju jada się ryż, 
najpopularniejszą potrawą jest 
tam risotto.  

Popularne są makarony: tradycyjne 

spaghetti, ale również tortellini, 

cannelloni oraz lasagne, czyli 

zapiekanka makaronowa z mięsem              

i sosem. 

Popularne są również ravioli, 

niewielkie pierożki z nadzieniem, 

najczęściej mięsnym ale są 

również wersje jarskie.  

W Neapolu króluje pizza.  
 

 
Włoska kuchnia uważana jest za jedną z 
najlepszych na świecie.  
Typowe dla kuchni włoskiej jest wykorzystywanie 
warzyw, w tym pomidorów oraz naturalnych 
przypraw, czyli rozmarynu, bazylii, estragonu, 
tymianku czy czosnku. 
 
 
 
 

Znane są również włoskie desery z tiramisu na czele.              

To smaczne, lekkie ciasto biszkoptowe z kawową nutą jest 

uwielbiane na całym świecie.  

Na północy Włoch znanym i cenionym deserem jest panna 

cotta: lekki deser śmietankowy, podawany z musem 

owocowym, sokiem lub świeżymi owocami. Sycylia pochwalić 

się może z kolei granitą, mrożonym deserem na bazie soków 

owocowych lub kawy.  



Tradycyjna Bruschetta, Prosciutto i Carpaccio 



 
 

Włoskie espresso 
Sałatka z mozzarellą i włoskie pieczywo 
                                        Focaccia 
                                                   Ciabatta 
                                                   Michetta 



Carlo Collodi Pinokio 
 

 
 

 
 

We Florencji urodził się i zmarł autor Pinokia 
Carlo Lorenzini. Pseudonim Collodi zaczerpnął 
od nazwy miasteczka, w którym urodziła się jego 
mama, a w którym on spędzał wakacje.  

To w tym miasteczku, autor Pinokia rozpoczął 
pisanie swojej sławnej na cały świat powieści. 

 
 





 

 

Fiesole to założona przez Etrusków 

miejscowość, położona na północnych 

wzgórzach, od którego początki wzięła 

Florencja.  

W 59 r. p.n.e. odbudowana przez 

Juliusza Cezara jako kolonia dla byłych 

żołnierzy.  

 

Fiesole - spacer po ruinach rzymskiego amfiteatru. 
 

 



Włochy znane są m. in. z produkcji 
ceramiki, galanterii skórzanej i biżuterii. 



Największy wybór towarów jubilerskich ze 

złota i srebra znajduje się na najstarszym     

z florenckich mostów, na rzece Arno moście 

Ponte Veccio, tzw moście Złotników.  

Most został zbudowany z ciosów 

kamiennych w latach 1335–1345, w tym 

samym miejscu, w którym postawiono 

pierwszy, drewniany most już w okresie 

starożytnego Rzymu.  

Co ciekawe, w dniu 4 listopada 1966 

Florencję nawiedziła wielka powódź 

wskutek wylania Arno, co spowodowało 

podtopienie i zniszczenie wielu cennych 

zabytków, m.in. zalany został most Ponte 

Veccio; woda uniosła część biżuterii ze 

sklepów na moście, którą mieszkańcy 

próbowali potem wyłowić. 



Leonardo da Vinci 

We Florencji mieszkał i tworzył Leonardo da Vinci,  

 

Leonardo da Vinci, właściwie Leonardo di ser Piero da Vinci              

– to włoski renesansowy artysta i uczony: malarz, rzeźbiarz, architekt, 

inżynier, a także odkrywca, matematyk, anatom, wynalazca, geolog, 

filozof, muzyk, pisarz.  



W Galerii Uffizi 

Trzy oryginalne dzieła Leonardo da Vinci 

Galeria Uffizi jest najstarszym 

muzeum na świecie. Eksponuje się      

tu malarstwo renesansowe, obrazy      

na płótnie i na drewnie m. in. 

Leonardo da Vinci i Michała Anioła. 



Oryginalny posąg Dawida dłuta Michała Anioła Oryginalne skrzypce Stradivariusa 

Galleria 

dell’ Academia 

Znajdują się tu m.in. dzieła 

malarstwa XIII-XIX 

wiecznego, w tym obrazy 

Bartolomeo, Michangelo, 

Giotto i Botticelli’ego.  



Florencja o zmierzchu i nocą 





Yesterdey is history, 
Tomorrow is a mistery, 
But TODAY IS A GIFT.  
That is why it’s called the PRESENT. 

 


