8 Po wyjściu idź w lewo, w kierunku

Alej Jerozolimskich. W tym skrzydle Pałacu od 1955
roku mieści się Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.
W ciągu ponad 60 lat powojennej działalności zgromadzono tu cenne zbiory z zakresu historii polskiej
techniki: kolekcje motocykli i samochodów, odbiorników radiowych, starych komputerów
i mechanizmów grających.

9 Po wizycie w kinie skręć w lewo i wróć głównym

wejściem do Pałacu.

Gratulujemy! – masz za sobą spacer po najważniejszych
miejscach najwyższego zabytku w Polsce. Pałac kryje
jednak jeszcze wiele tajemnic. Aby odkryć podziemia,
gdzie żyją pałacowe koty, zwiedzić niepowtarzalne sale
oraz zobaczyć panoramę Warszawy z Tarasu Widokowego
na XXX piętrze, albo wyruszyć w wirtualną trójwymiarową
podróż przez 1000 lat historii Warszawy z „Horyzontem
Historii” udaj się do kasy biletowej, albo skorzystaj
z usług jednej w firm przewodnickich działających
w Pałacu.
Ale wcześniej wręcz tę kartę sprzedawcy w sklepiku
i zdobądź ostatnią z pamiątkowych pieczątek
dokumentujących Twoją wyprawę. Mamy nadzieję,
że jeszcze nie raz do nas wrócisz, aby odkrywać kolejne
zakamarki Pałacu. Do zobaczenia!

Jakie dwa urządzenia znajdują się przed wejściem
do Muzeum Techniki?

1.

...................................................................

2.

...................................................................

miejsce na pieczątkę Muzeum Techniki
(dostaniesz ją w kasie biletowej)

miejsce na pieczątkę PKiN
(dostaniesz ją na końcu trasy
w sklepiku z pamiątkami)

Drogi Gościu!
Znajdujesz się w samym centrum Warszawy – stolicy
i największym mieście Polski. Zaraz wyruszysz na spacer, który przybliży Ci najwyższy budynek nie tylko
w Polsce, ale i w tej części Europy. Pałac Kultury i Nauki
uroczyście otwarto 23 lipca 1955 roku po zaledwie
trzech latach budowy. Przez ponad 60 lat górowania
nad Warszawą zmieniał swój charakter, ale od jego
powstania do dziś znajdują się tu liczne muzea, kina,
teatry, szkoły oraz inne instytucje i placówki kulturalne
i edukacyjne, a także prywatne firmy.

Poznawanie Pałacu Kultury i Nauki rozpoczynasz
od holu głównego. Wyjdź teraz przed budynek wejściem głównym od strony ul. Marszałkowskiej, odwróć się i popatrz w górę:

1 Przed Tobą najwyższy budynek

w Polsce – mierzący aż 237 metrów
(44 piętra) Pałac zbudowało 3500
robotników z 40.000.000 cegieł
i 26.000 ton stali. Znajduje się w nim
13 kilometrów schodów i 3288
pomieszczeń.

3 Po wyjściu z teatru idź

w lewo i wejdź do Pałacu
Młodzieży. Zejdź do znajdującego się tu Muzeum
Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Można tu obejrzeć m.
in. skamieniałe jaja
i szczątki dinozaurów, szkielety i czaszki krwiożerczych
gadów, a także ogromne rekonstrukcje, które dokumentują przebieg ewolucji i przyczyniają się do wyjaśnienia tajemnicy zagłady tych ogromnych gadów i pochodzenia człowieka.
Jakie zwierzę znajduje się na drzwiach Muzeum Ewolucji?

Przy głównym wejściu stoją dwa
pomniki wybitnych Polaków:

........................................

Z lewej strony siedzi

miejsce na pieczątkę muzeum Ewolucji
(dostaniesz ją w kasie biletowej)

....................................

z prawej strony siedzi

....................................

2 Idź w prawo, w stronę ul. Świętokrzyskiej. Na rogu

znajduje się wejście do Teatru Lalka. Powstał on
w Samarkandzie (Uzbekistan) w 1945 roku, założony
przez Polkę ze Lwowa Janinę Kilian-Stanisławską.
W roku 1946 teatr został przeniesiony do Polski,
a w lipcu 1955 roku wprowadził się na stałe do
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Jak nazywa się bajkowy bohater – symbol Teatru
Lalka?

..........................................

miejsce na pieczątkę Teatru Lalka
(dostaniesz ją w holu teatru)

4 Po wyjściu z Muzeum Ewolucji idź na wprost do

Parku Świętokrzyskiego. Tutaj nieopodal fontanny stoi
pomnik Janusza Korczaka. Ten polsko-żydowski lekarz,
pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny przeszedł
do historii przede wszystkim jako badacz świata dzieci
i prekursor działań na rzecz praw dziecka-człowieka.
Został zamordowany przez Niemców w obozie
koncentracyjnym w Treblince w czasie II wojny światowej,
gdyż do końca nie opuścił dzieci, którymi się opiekował.
Narysuj jak wyobrażasz sobie głównego bohatera
najsłynniejszej powieści Janusza Korczaka dla dzieci
– Króla Maciusia Pierwszego.

5 Nad bramą prowadzącą na dziedziniec

wewnętrzny znajduje się jedna z wielu pałacowych
rzeźb i płaskorzeźb. Na tej wykuty jest rok budowy
PKiN.
Napisz, który to rok:

............................................

6 Z dziedzińca wewnętrznego

do Pałacu prowadzi wejście,
którym łatwo można dostać się
do Urzędu Pocztowego
Warszawa 1.

miejsce na pieczątkę muzeum Ewolucji
(dostaniesz ją w okienku)

7 Na dziedzińcu wewnętrznym mieści się

najnowsze muzeum w Pałacu – Muzeum Domków
dla Lalek. Obejrzeć w nim można ponad sto domków,
pokoi, sklepików i łazienek dla lalek.
Zapraszamy do Sali Warsztatowej, gdzie czeka na
was specjalne zadanie.
miejsce na pieczątkę
Muzeum Domków dla Lalaek
(dostaniesz ją w kasie biletowej)

