
1.  Przeczytaj wspomnienie Kazimierza Kitlińskiego:
Dlaczego podjęto się regulacji rzeki?

2. Przeczytaj artykuł z "Ziemi Sandomierskiej" z 1933 r.:
Co wchodziło w skład prac związanych z regulacją rzeki?

3. Zerknij na wspomnienia Jana Ordona:
Kto pracował przy przekopie rzeki?

4. Przeczytaj wspomnienie Kazimiery Modras:
W którym roku ukończono regulację rzeki i otwarto jej nowe koryto?

5. Przyjrzyj się archiwalnej, przedwojennej mapie:
W którym miejscu nastąpiła zmiana koryta rzeki?

6.  Pozostając przy mapie, odpowiedz na pytanie:
Ile młynów przestało działać po zmianie koryta rzeki?

7. Spójrz na zamieszczone zdjęcia :
Co na nich widzisz?

zadania do tablicy nr 1



1.  Znajdź na tablicy wyjaśnienie:
Co oznacza słowo "młynówka"?

2. Spójrz na archiwalną mapę:
Co oznaczają skróty:  M. / B. / Śl. ?

3. Przyjrzyj się zdjęciu na górze tablicy:
Jak myślisz, co znajdowało się w drewnianej przybudówce młyna?

4. Przeczytaj wspomnienie Alicji Krawczyk:
W jakim okresie  w roku młyn pracował?

5. Pozostając przy wspomnieniach Alicji Krawczyk:
Dlaczego okoliczne młyny przestały pracować pod koniec lat 90.?

6.  Przeczytaj wspomnienie Stefanii i Henryka Cebuchowskich:
Jakie rodzaje mąk robiono w młynie? 

7. Zerknij na wspomnienie Kazimierza Kitlińskiego i oblicz:
Ile kilogramów zboża wchodziło do 1 worka?

zadania do tablicy nr 2



zadania do tablicy nr 3

1.  Przyjrzyj się zdjęciom, które są na tablicy:
W jaki sposób korzystano kiedyś z rzeki, wymień kilka przykładów.

2. Przeczytaj  wspomnienia Marii Praszek i Barbary Batogowskiej:
Jak powstawały lokalne nazwy miejsc nad rzeką? Wymień kilka
przykładowych.

3. Przeczytaj wspomnienie Alicji Krwczyk:
Po czym można było poznać, gdzie padał deszcz?

4. Przeczytaj wspomnienie Kazimierza Kitlińskiego:
Jakie aktywności odbywały się nad rzeką / na rzece zimą?

5. Przeczytaj wspomnienie Barbary Sucharskiej:
Jaką rolę pełniła rzeka w różne święta: Wielkanoc, Noc Świętojańską, 
w niedzielę?

6.  Przeczytaj wspomnienie Małgorzaty Liśkiewicz:
Jaka była przyczyna tego, że mieszkańcy byli zmuszeni czerpać wodę z
rzeki?

7. Pozostając przy wspomnieniu Małgorzaty Liśkiewicz:
Jakie były włosy po umyciu wodą z rzeki?
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