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На закупи!
Маршрут № 1. 2.

Маршрут:
площа Ринок – вул. Шевська – Театральна – Вернісаж – 
Добробут – Магнус – Опера Пасаж – Галицький ринок

Довжина маршруту: 2,4 км.
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Словник
антикваріат

базар

вишиванка

галерея

годинник

ікони

канцтовари

картини

книгарня

купець

молочні продукти

овочі

одяг

павільйон

подарунки

продавати

продуктовий магазин

сувеніри

супермаркет

техніка

торговий центр

фрукти

футболка
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Завдання екскурсії
З’ясуйте, скільки коштують у Львові такі предмети. 
Знайдіть найнижчу ціну.

Предмет Ціна Місце

Компакт-диск (CD)

Батарейки

Карта України

Картопля

Кефір

Коркотяг

Краватка

Краплі для очей

Листівка зі Львова

Намет

Пенал

Підвіска

Праска

Троянди

Цукерки  «Зоряне сяйво»
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Львів знаходиться на перехресті торгових
шляхів.  Тому він завжди був торговим містом.
Площа Ринок у давнину була великим
базаром. Сюди приїжджали купці з різних
країн і торгували. Деякі з них залишалися
жити у Львові. Одним з найбагатших купців
був Костянтин Корнякт. Його будинок ми
можемо бачити за адресою: площа Ринок, 6.
Це був найбільший будинок у місті того часу.

Завдання. Як думаєте, чим торгував
Констянтин Корнякт?

Палац Корнякта

На площі Ринок, 32 знаходиться перший
львівський універмаг. Його заснував Абрагам
Ціппер у 1912 році. Пізніше змінювалися і
власники, і сам будинок. Але універмаг тут
працював ще донедавна – у ньому можна було
купити канцтовари, годинники, техніку,
подарунки та сувеніри. Зараз тут пивоварня.

Завдання. Які товари можна купити в
універмазі?

Універмаг

У будинку № 6 на вулиці Шевській знаходиться
одна з найбільших книгарень у Львові. Вона
займає всі 4 поверхи будинку. Тут великий
вибір сучасної української літератури, хоча
можна знайти книжки на будь-який смак. У
будинку також працює кав’ярня. 

Завдання. Розкажіть, які книжки Ви любите.

Книгарня на Шевській
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На Вічевій площі знаходиться найбільший у
Львові базар сувенірів – Вернісаж. Тут можна
придбати авторські картини та ікони,
вишиванки та оригінальні футболки,
антикваріат та багато різних сувенірів. 

Завдання. Огляньте базар. Які товари, на Вашу
думку, найбільш незвичні?

Вернісаж

Продовжуємо йти вулицею Театральною,
виходимо до одного з найбільших базарів у
центральній частині міста – ринку «Добробут».
Тут можна купити різні продукти харчування –
свіжі овочі та фрукти, молочні продукти. Крім
того, тут також продають одяг.   

Завдання. Чим кращий базар від торгового
центру? 

Ринок «Добробут»

Від ринку «Добробут» прямуємо до торгового
центру «Магнус». Торгові центри з’явилися у
Львові наприкінці ХІХ  століття. Торговий центр
«Магнус» збудований у 1912 році. Тут
знаходяться магазини відомих марок одягу.  

Завдання. Опишіть зовнішній вигляд
торгового центру.

Торговий центр «Магнус»
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Прямуємо далі проспектом Свободи. У
давньому будинку №27 знаходиться сучасна
торгова галерея «Опера Пасаж». Тут можна
придбати жіночий та чоловічий одяг, взуття,
аксесуари, білизну, ювелірні прикраси,
косметику та парфуми. Також тут знаходиться
супермаркет. 

Завдання. Зайдіть в «Оперу пасаж» і складіть
список, які магазини там знаходяться.

Торгова галерея «Опера пасаж»

Це ще один базар у центрі Львова. Він не дуже
великий. Тут також можна купити свіжі овочі
та фрукти, одяг і речі для дому. Але більшість
людей ідуть сюди по квіти. 
Тут працює великий квітковий павільйон. 

Завдання. Дізнайтеся, які квіти продаються на
ринку і скільки вони коштують.

Галицький ринок

Підсумкові запитання
• Чому у Львові завжди процвітала торгівля?

• Який універмаг знаходився на площі Ринок?

• Яка книгарня у Львові має 4 поверхи?

• Як називається найбільший у Львові базар сувенірів?

• Що можна купити на ринку «Добробут»?

• Який торговий центр збудований у 1912 році?

• Де знаходиться Опера-пасаж?

• По що люди найчастіше ідуть на Галицький ринок?


