
Głowy wawelskie to rzeźby.

Są zrobione z drewna.

Rzeźby mają prawie 500 lat.

Rzeźby zdobią sufit w Sali Poselskiej.

Dawniej król spotykał się tutaj z ważnymi ludźmi.

Rzeźby zrobił Sebastian Tauerbach (czytaj Tałerbach).

Pomagał mu snycerz Hans.

Snycerz to nazwa zawodu.

Snycerz rzeźbi i robi ozdoby z drewna.

Sebastian i Hans zrobili dla króla 193 rzeźby.

Niestety większość rzeźb zniszczono.

Teraz można zobaczyć tylko 30 rzeźb.

ZADANIE

1. Znajdź na suficie 6 rzeźb głów.

2. Wpisz cyfrę w polu gdzie jest ona na suficie.
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Głowy wawelskie

Kto zrobił rzeźby?



Rzeźby przedstawiają różne osoby, na przykład:

 — królów,

 — ludzi mieszkających na królewskim dworze,

 — żołnierzy,

 — postacie z mitologii.

Każda rzeźba jest inna. 

Młoda kobieta

Na zdjęciu widzisz głowę młodej kobiety. 

Kobieta ma kapelusz ozdobiony strusimi piórami. 

Takie kapelusze nosiły bogate kobiety.

Kobieta w czepcu

Na zdjęciu widzisz głowę kobiety.

Kobieta ma czepiec.

Czepiec to dawne nakrycie głowy.

Czepiec kobiety na zdjęcia ma dużo ozdób.

Jest bardzo elegancki.

Kobieta z podwiką na ustach

Na zdjęciu widzisz głowę kobiety. 

Kobieta ma podwikę.

Podwika to biała chusta.

Podwika zasłaniała szyję, boki twarzy, podbródek i uszy.

Władca jasnowłosy

Na zdjęciu obok widzisz głowę mężczyzny.

Mężczyzna ma koronę.

Mężczyzna trochę przypomina 

króla Władysława Jagiełłę i króla Zygmunta Starego.

Wąsaty mężczyzna w kapalinie

Na zdjęciu widzisz głowę mężczyzny. 

Mężczyzna ma kapalin. 

Kapalin to rodzaj hełmu.

Chronił głowę żołnierza.

Postać mitologiczna

Na zdjęciu widzisz głowę postaci z mitów.

Mity to opowieści o bogach i fantastycznych bohaterach.

Postać ma rogi podobne do rogów barana.

Naukowcy nie mają pewności co to za postać.

Może głowa przedstawia Barana, czyli znak zodiaku.

Kogo przedstawiają rzeźby?
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