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Маршрут:
Площа Ринок – Ратуша – пам’ятник Шевченка – Оперний театр
– Національний музей – Вірменський квартал – Аптека-музей

Довжина маршруту: 1,1 км.

Місто Лева
Маршрут № 1. 1.

(оглядова екскурсія центральною частиною міста Львова)
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Завдання екскурсії
Увага! Під час екскурсії за Вами спостерігають леви. 
Знайдіть їх і дайте їм імена відповідно до емоцій, які вони виявляють.
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Вітаю у Львові! Ви знаходитеся на площі
Ринок. Це центральна площа Львова. Будинки
на площі Ринок найстаріші в місті. На кутах
площі Ринок є давні фонтани зі скульптурами
богів – Діани, Нептуна, Амфітрити та Адоніса.

Завдання. Опишіть одну зі скульптур фонтанів.

Площа Ринок

Посередині площі Ринок стоїть ратуша. У
ратуші працює мер міста та депутати. На вежі
ратуші є годинник і оглядовий майданчик. З
вежі можна побачити центральну частину
міста. Перед ратушею Ви бачите левів. Леви є
символом міста Львова. Скульптур левів у
Львові майже 4000!  

Завдання. Як ви думаєте, яка висота ратуші?

Ратуша

На площі Ринок є 44 будинки. Будинок № 14 -
це один із найгарніших будинків на площі.
Його збудував італієць Антоніо Массарі. Він
народився у Венеції. Тому будинок називають
Венеційська кам’яниця. Зараз тут працює
відомий ресторан «Криївка». Біля будинку є
зупинка трамвая. 

Завдання. Порахуйте кількість вікон у будинку.

Венеційська кам’яниця
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Перед вами католицький собор. Його ще часто
називають Латинська катедра. Собор будували
декілька століть. Саме тому Ви можете
побачити в ньому різні архітектурні стилі –
готику, ренесанс, бароко. До собору
прибудовані невеликі каплиці. Їх побудували
багаті львівські родини.

Завдання. Підберіть 3 слова, які найкраще
передають Ваші враження від Латинської
катедри.

Латинська катедра

А це пам’ятник Тарасові Шевченку. Це відомий
український поет та художник. Українці його
дуже шанують. Це сучасний пам’ятник. Його
встановили у 1992 році. Позаду скульптури
поета є «Хвиля українського відродження». На
ній можна побачити визначні моменти та
діячів  з історії України.

Завдання. Опишіть, кого Ви бачите на хвилі.

Пам’ятник Тарасові Шевченку

А зараз Ви знаходитеся на проспекті Свободи.
Це головна вулиця міста. Не повірите, але під
вашими ногами протікає підземна річка –
Полтва. На проспекті Свободи знаходяться
різні установи: банки, музеї, готелі. Також тут
багато магазинів. 

Завдання. Прогуляйтеся проспектом Свободи.
Скажіть, яке місто Вам нагадує Львів. Чому?

Проспект Свободи
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У кінці проспекту Свободи знаходиться
Оперний театр. Оперний театр – це
найвідоміша будівля Львова. Оперний театр
побудований у 1900 році. Його оздоблювали
найкращі скульптори та художники. Перед
театром Ви можете побачити сучасний фонтан.

Завдання. Опишіть, що відбувається у
верхньому трикутному полі театру.

Оперний театр

Наступна зупинка – це Національний музей.
Тут зберігаються визначні твори українського
мистецтва. Серед них варто оглянути
унікальну збірку середньовічних українських
ікон.

Завдання. Чи любити Ви музеї і чому?

Національний музей

Далі йдемо до Вірменського кварталу. Колись
на цій вулиці проживали вірмени. Ліворуч Ви
можете побачити вірменську церкву. Вулиця
Вірменська дуже жвава. Тут багато кав’ярень,
ресторанів, галерей та просто затишних місць. 

Завдання. Зайдіть у подвір’я Вірменського
собору й опишіть, що Ви бачите.

Вірменський квартал

Повертаємося на площу Ринок. На розі площі
Ринок знаходиться аптека-музей. Це
найдавніша аптека у Львові. Вона досі
функціонує. Її засновано у 1772 році. В аптеці
ви можете купити ліки, а також оглянути
експонати музею. 

Завдання. Зайдіть в аптеку і складіть список
історичних речей, які там можна побачити.

Аптека-музей
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Підсумкові запитання
• Які будинки на площі Ринок?

• Хто є символом міста?

• Чому кам’яниця Венеційська?

• Хто будував каплиці Латинської катедри?

• Що можна побачити на Хвилі національного відродження?

• Що незвичного на проспекті Свободи?

• Яка найвідоміша будівля Львова?

• Що варто побачити у національному музеї?

• Чим зараз відома вулиця Вірменська?

• Де знаходиться найдавніша аптека?


