ZORGANIZOWANA
AKTYWNOŚĆ
W ŚRODOWISKU

Katedra Notre Dame w Paryżu
Dziś zapraszam Was na zwiedzanie jednej z najsłynniejszych
budowli sakralnych nie tylko we Francji, ale i w Paryżu.
Zaproponowałęm Wam kilka aktywności związanych ze
zwiedzaniem katedry on-line.

Notre-Dame de Paris – gotycka archikatedra w Paryżu. Jedna z
najbardziej znanych katedr na świecie, między innymi dzięki
powieści Katedra Marii Panny w Paryżu francuskiego pisarza
Victora Hugo. Jej nazwa oznacza Naszą Panią i odnosi się do
Marii, Matki Bożej.
Wzniesiono ją na wyspie na Sekwanie, zwanej Île de la Cité w 4.
okręgu Paryża, w miejscu po dwóch kościołach powstałych
jeszcze w IX wieku. Jej budowa trwała ponad 180 lat (1163–
1345).
Od 10 sierpnia 1806 roku w skarbcu katedry – pod opieką
kanoników Kapituły Bazyliki Metropolitalnej – przechowywane
były relikwie korony cierniowej.
15 kwietnia 2019 około godz. 18:50 w świątyni wybuchł pożar,
który spowodował ogromne zniszczenia, m.in. doszło do
zawalenia się dachu oraz części sklepień, a także iglicy katedry

Wirtualny spacer 360 stopni w Katedrze Notre Dame:
https://www.youtube.com/watch?
v=7SIyf8hChRY&feature=youtu.be
Należy odtworzyć film, zatrzymać go i poruszać się za pomocą
przycisku ze strzałkami znajdującymi się w lewym górnym rogu
ekranu.

Film informacyjny o katedrze Notre Dame + zdjęcia
https://www.youtube.com/watch?v=gRc316WPVOU

Pożar Katedry Notre Dame:
https://www.youtube.com/watch?v=qT6zNkwGX6E

DODATKOWE AKTYWNOŚCI
Korzystając z map Google i opcji Street View, możesz
pospacerować w okolicach katedry. Poruszasz się za pomocą
myszki.

W mapach Google w
pasek szukania wpisz
Katedra Notre Dame

Zmień widok mapy na
"Satelita"

Kliknij na żółtego
ludzika.

W tym miejscu możesz ułożyć puzzle on-line z widokiem
Katedry Notre Dame.
http://www.ipuzzle.pl/katedra_notre-dame

Obejrzyj animację Dzwonnik z Notre Dame (uwaga- film płatny)
https://vod.pl/filmy-i-bajki-dla-dzieci/dzwonnik-z-notre-damecaly-film-online/vtqy5l0

TEST
1. W którym roku wybudowano Katedrę Notre Dame?
2. W jakim mieście się znajduje?
3. W jakim stylu została wybudowana?
4. Co to są chimery?
5. Czyje imię nosi plac przed Katedrą?
6. Jakie relikwie były przechowywane w Katedrze przed
pożarem?
7. Kiedy wybuchł pożar Katedry?
8. Ile lat trwała budowa katedry?
9. Na jakiej rzece jest wyspa, na której stoi Katedra?
10. Jak ma na imię Dzwonnik z Notre Dame?

