
Norwegia /M. Toczyńska Ożóg/ 

 Norwegia, urzędowo Królestwo Norwegii to państwo w Europie Północnej, którego 

terytorium obejmuje zachodnią i północną część Półwyspu Skandynawskiego. Stolicą 

Norwegii jest Oslo. Długa, licząca ponad 20 tys. kilometrów linia brzegowa znana jest 

 z charakterystycznych zatok, tzw. fiordów. 

 

https://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/norwegia-ciekawostki/ 

Ciekawostki turystyczne 

 Najwyższy budynek w Norwegii ma 120 metrów wysokości i jest to Nexanstårnet w Halden. 

 Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest co roku w Oslo w budynku ratusza. 

 Dawniej kolor domu zależał od zamożności właściciela i było to związane z ceną pigmentów 

wykorzystywanych do malowania nieruchomości. Za kolor biały i niebieski trzeba było 

zapłacić najwięcej. Kolory czerwone były najtańsze i dlatego było ich najwięcej. 

 Pod skocznią i trasami narciarskimi w Holmenkollen znajduje się bunkier. W czasach zimnej 

wojny to miejsce było jednym z najpilniej strzeżonych w całej Europie, w którym wywiad 

pracował niemal 24h/dobę. W przypadku wojny z ZSRR miało znajdować się tam centrum 

dowodzenia NATO. Budowę tego ośrodka rozpoczęli naziści w czasie II Wojny Światowej, a w 

1951 roku został rozbudowany przez Norwegów we współpracy z NATO. Bunkier ma 5 pięter, 

pracowało tam około 100 osób. 

 Od 1947  Norwegia co roku w grudniu wysyła do Londynu choinkę. Drzewko znajduje się na 

Trafalgar Square i jest wyrazem podziękowania za pomoc w czasie II Wojny Światowej. 

Wielka Brytania nie jest jedynym krajem, do którego wysyłane są/były norweskie choinki. 

Taki prezent otrzymały m.in. Stany Zjednoczone, Islandia, czy Dania. 

 Najdłuższy tunel drogowy na świecie wybudowano w Lærdal – 24,5 km wewnątrz góry. 

Geografia 

 W Norwegii jest aż 239 057 wysp, a największa z nich to Svalbard – 61 022 km2.  

https://poznajnieznane.pl/ciekawostki-2/ciekawostki-panstwa-3/norwegia-ciekawostki/


 Norwegia ma swoje wulkany. Jeden z nich to Beerenberg ze szczytem Haakon VII znajduje się 

na wyspie Jan Mayen. I jest to wulkan aktywny. Jego krater wypełnia lodowiec. Ostatnia 

erupcja z bocznej ściany wulkanu miała miejsce w 1980 roku. Norweskie wulkany znajdują się 

na wyspach, poza lądową częścią kraju.  

 Największe kamienne osuwisko w Północnej Europie to Gloppedalsura na południu kraju. 

Skały, które znajdują się w tym miejscu, mają ponad 1200 mln lat. 

 W Norwegii zarejestrowanych jest ponad 450 000 jezior. 

 Najdłuższy i najgłębszy norweski fiord to Sognefjorden, który mierzy aż 205 km. 

 W Norwegii znajduje się najdłuższy na świecie drogowy tunel wydrążony w skale. Nazywa się 

Lærdalstunnelen, mierzy 24 510 m i leży na trasie między Oslo a Bergen (łączy miejscowości 

Lærdal i Aurland). Na całej długości telefony komórkowe mają zasięg. Aby zmniejszyć 

klaustrofobiczne odczucia i urozmaicić nieco monotonne widoki, w tunelu mija się trzy 

jaskinie oświetlone światłami w różnych barwach. 

 

 

Obejrzyjcie film o Norwegii: https://www.youtube.com/watch?v=bLDF50O_1mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLDF50O_1mo


Szwecja - zaczarowany świat Astrid Lindgren. – K. Pietryszko 

 

Być może niektórzy z Was mieli okazję zapoznać się z twórczością wspaniałej pisarki 

dla dzieci Astrid Lindgren. Astrid Lindgren jest autorką takich książek jak, np. ,,Dzieci z 

Bullerbyn”, ,,Fizia Pończoszanka” i ,,Pipi Langstrump”. Na podstawie niektórych książek 

zostały nakręcone filmy i być może to z nimi mieliście większą styczność. Tak czy tak, światy 

wykreowane przez pisarkę są popisem dużej wyobraźni i 

pozwalają dzieciom (oraz dorosłym) zanurzyć się we 

wspaniałym świecie.  

Twórczość pisarki została uhonorowana stworzeniem 

fantastycznego parku: ,,Zaczarowany świat Astrid Lindgren”, 

w którym czekają na zwiedzających postacie z różnych 

powieści i baśni. Ten wydzielony teren podzielono na części, 

gdzie każda z nich poświęcona jest innej książce. Umożliwia to 

podróżującym spacerować po miniaturowym mieście, spotkać 

bohaterów książki (wcielają się w nich znakomici Szwedzcy 

aktorzy), można zapleść warkocze jak Pippi Langstrump… 

Atrakcji jest naprawdę wiele   

 

 

Jest to jedyny taki park na całym świecie, ponieważ autorka nie zgodziła się, aby w 

innych zakątkach stworzyć coś takiego. Na szczęście Szwecja jest pięknym krajem i jest tam 

co robić, a wyprawa do zaczarowanego świata pisarki może być tylko pretekstem do tego, aby 

je kiedyś odwiedzić   

Zobaczcie Zaczarowany świat Astrid Lindgren:  

https://www.youtube.com/watch?v=2rDCkgk7TpI 

Czyż nie jest to bajkowe miejsce?   

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://rampa.net.pl/wp-

content/uploads/2017/05/00604-tidhetb3tt.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=2rDCkgk7TpI
https://rampa.net.pl/wp-content/uploads/2017/05/00604-tidhetb3tt.jpg
https://rampa.net.pl/wp-content/uploads/2017/05/00604-tidhetb3tt.jpg


 

Hiszpania-Andaluzja. Alicja Nowak-Wilk 

 

 

Flaga Andaluzji 

 

Andaluzja (hiszp. Andalucía, z arab. Al-Andalus, pierwotnie od plemienia Wandalów) – najludniejsza     

i druga pod względem powierzchni wspólnota autonomiczna położona w południowej Hiszpanii, 

obejmuje większą część regionu historycznego o tej samej nazwie oraz pasmo górskie na północy 

Sierra Morena. Graniczy na północy z Estremadurą i Kastylią-La Manchą, na wschodzie Murcją, a na 

zachodzie  z Portugalią. 

Jest to region rolniczo-przemysłowy, z rozwiniętym górnictwem, uprawami oliwek, bawełny, dębu 

korkowego, cytrusów, palm daktylowych. 

Stolicą Andaluzji jest Sewilla. Ważniejsze miasta to Grenada, Kordoba i Malaga. Andaluzja jest 

ojczyzną tańca flamenco. 

Znajduje się tu najwyższy w kontynentalnej Hiszpanii łańcuch gór Sierra Nevada. 

źródło wikipedia 

Poniżej filmiki przedstawiają Andaluzję. Miłego oglądania. 

https://www.youtube.com/watch?v=xJXBYYiclE8 

https://www.youtube.com/watch?v=mRaUC2wl4tY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJXBYYiclE8
https://www.youtube.com/watch?v=mRaUC2wl4tY


                                    Hajdúszoboszló – Elżbieta Wąchadło 

             Dzisiaj chciałybyśmy  Was zaprosić do odwiedzenia ciekawego miejsca, pełnego 
atrakcji w okresie wakacji, słynącego z pięknych basenów termalnych o właściwościach 
leczniczych  i kąpielisk.  Znajduje się ono w samym sercu Europy. Zapraszamy do obejrzenia 
go na żywo lub wirtualnie. 
                                                  
Hajdúszoboszló  to uzdrowisko i miejscowość turystyczna na Węgrzech. Miasto położone jest 

w północno-wschodniej części Wielkiej Niziny Węgierskiej, w odległości 200 km na wschód 

od Budapesztu oraz 20 km na południowy zachód od Debreczyna. 

 

Odkryty kompleks basenów jest częścią kompleksu kąpielowego w Hajdúszoboszló. 
Kompleks czynny jest od maja do jesieni i jest doskonałym miejscem dla gości w każdym 
wieku, którzy chcieliby zażyć kąpieli, odpocząć i miło spędzić czas. 

Odkryte kąpielisko zajmuje powierzchnię 30 hektarów. Na tym terenie znajduje się 13 
basenów z rozmaitymi atrakcjami. Do atrakcji tych należą między innymi łodzie wiosłowe i 
rowery wodne dostępne przy jeziorze oraz zaplecze do gry w siatkówkę plażową i szachy. 



 

Myślimy, że się Wam podoba to miejsce i warto tam się kiedyś  wybrać. 

Zachęcamy Was do tego Kochani!:) 

Powyższe zdjęcia pochodzą ze źródła clipart. 

 

 

 

 


