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Co powiedziały sobie baszta i Wisła w legendzie o powstaniu nazwy miasta? 
Uzupełnij tekst w oparciu o szyfr.

Dawno temu tuż przy Wiśle wybudowano osadę, którą otoczono mu-
rami i basztami. Jedna z baszt zaprzyjaźniła się z Wisłą i słuchała wielu jej 
opowieści. Początkowo słuchała ich z zaciekawieniem, jednak po pewnym  
czasie się nimi znudziła i  przestała przyjaźnić się z rzeką. Rozgniewana  
Wisła zaczęła uderzać swymi falami w mury baszty. Wtedy zaniepokojona 
baszta powiedziała:

Ostatnie słowa Wisły dotarły do przechodzących w pobliżu wędrowców.  
TORUŃ – brzmiały im w uszach słowa niesione przez echo. Tak też posta-
nowili nazwać miasto, do którego wkraczali. I ta właśnie nazwa funkcjonuje 
do dziś.

Na co rzeka odparła:
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Jeśli chcesz się dowiedzieć, co było napisane w liście, musisz skreślić
co drugą literę i odczytać powstałe wyrazy oraz rozwiązać rebusy. 
W sercu toruńskiej starówki, tuż przed Ratuszem Staromiejskim, stoi pomnik 
wielkiego astronoma. Wśród cieni odnajdź i otocz pętlą właściwy cień pomni-
ka Mikołaja Kopernika.
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Według legendy, flisak grający na skrzypcach uratował Toruń od plagi żab, 
które oczarowane jego muzyką podążyły za nim i opuściły miasto. Pokonaj  
labirynt. Doprowadź żabki do flisaka.
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Jeśli chcesz się dowiedzieć, co było napisane w liście, musisz skreślić
co drugą literę i odczytać powstałe wyrazy oraz rozwiązać rebusy. 
W Toruniu znajduje się pomnik upamiętniający Filusia i profesora Filutka, bo-
haterów komiksu rysowanego przez Zbigniewa Lengrena. Pomaluj pola we-
dług wzoru, a zobaczysz, co przedstawia pomnik.
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Z lewej strony Wisły roztacza się piękny widok na toruńską starówkę. Przy-
patrz się panoramie miasta, znajdź 10 różnic między obrazkami.
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Jeśli chcesz się dowiedzieć, co było napisane w liście, musisz skreślić
co drugą literę i odczytać powstałe wyrazy oraz rozwiązać rebusy. 

Toruń słynie z wypieków pysznych pierników, które mogą mieć rozmaite sma-
ki i kształty. Rozwiąż wykreślankę, a dowiesz się, jak się nazywają najpopu-
larniejsze toruńskie pierniki. Co przedstawiają rysunki? Odnajdź i wykreśl 
ich nazwy w tabelce. Z pozostałych liter utwórz hasło.
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