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Materiały dla nauczyciela 

Bardzo dobrym źródłem zdjęć jest strona 

http://www.terragalleria.com/vietnam/ 

 

Hanoi – stolica i drugie co do wielkości, po  Ho Chi Minh, miasto 

Wietnamu. Centrum polityczne i kulturalne kraju. LeŜy w północnej części 

Wietnamu, nad brzegami Rzeki Czerwonej. W mieście jest wiele zieleni i 

liczne jeziora. Hanoi była stolicą poczynając od XI w. aŜ do 1804 r. W 

mieście zachowało się wiele zabytków, w tym liczne budynki z okresu 

kolonizacji francuskiej. Do miejsc godnych odwiedzenia na pewno naleŜy 

Świątynia Literatury oraz Teatr Lalek Wodnych.  

 

Zatoka Ha Long – zatoka znajdująca się w północnej części Wietnamu, 

odnoga Zatoki Tonkińskiej. Zatoka Ha Long zajmuje obszar ok. 1 500 km², 

na której rozsianych jest ok. 1 900 skalistych wysp i wysepek. Większość 

wysp ma kształt wapiennych słupów wyłaniających się wysoko ponad 

powierzchnię wody. Budowa geologiczne tego terenu sprzyja 

powstawaniu jaskiń i grot. Od. 1994 znajduje się na Światowej Liście 

Dziedzictwa UNESCO. 

 

Hue – to dawna cesarska stolica leŜąca  nad rzeką Perfumową. Cesarskie 

Miasto otoczone murami z 10 bramami kryje w sobie wspaniałe, 

zachowane do dziś zabytki: Świątynię Mieu, Pałac NajwyŜszej Harmonii czy 
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Bramę Południa. W XIX w. miasto rozbudowane zostało prze francuskich 

kolonizatorów 

  

Droga Mandarynów - legendy mówią, Ŝe droga pochodzi z początków XV 

w. i powstała głownie na potrzeby uczniów podąŜających do Hue na 

egzaminy uprawniające do zostania mandarynem. Najpiękniejszy odcinek 

tej drogi znajduje się między Hue a Danang, wzdłuŜ Laguny Cau Hai.  

 

Park Narodowy Cat Tien – zajmuje ogromny obszar stepów, lasów i 

mokradeł. śyje w nim kilka zagroŜonych gatunków zwierząt przede 

wszystkim jawajskie nosoroŜce i tygrysy azjatyckie. Spotkać tez moŜna 

słonie i krokodyle oraz mundŜaki (szczekające jelenie), jeŜozwierze i saole. 

Obserwacja zwierząt jest utrudniona gdyŜ pagórkowaty, wulkaniczny 

teren obficie porasta tropikalny las. W parku rośnie teŜ wiele cennych 

gatunków roślin oraz ptaków (ponad 340 gatunków).   

Więcej informacji o parku oraz zdjęcia moŜna znaleźć na stronie: 

http://www.namcattien.org/ 

 

Delta Mekongu – kończy ponad 4,5 tys. wędrówkę Mekongu od źródeł do 

ujścia w Morzu Południowochińskim. Rzeka rozdziela się na 9 odnóg 

(zwanych Cuu Long, czyli dziewięć smoków)i sieć kanałów, rowów i 

strumieni. Wilgotna i Ŝyzna ziemia zapewnia aŜ 3 krotne zbiory ryŜu w ciągu 

roku. Uprawia się tu takŜe inne rośliny, przede wszystkim trzcinę cukrową, 

kokosy, bananowce i drzewa owocowe. Mekong odgrywa waŜną rolę 

takŜe jako trakt komunikacyjny, w wielu miejscach jest wyjątkowo 

zatłoczony, a na jego wodach odbywają się takŜe targi. Wietnamczycy 

handlują towarami prosto z łodzi. Jednym z najsłynniejszych wodnych 

targów w tym regionie jest Cai Reng. Bardzo charakterystyczne jest takŜe 

budownictwo tego regionu – domu budowane są na palach 

zabezpieczających mieszkańców i ich dobytek przed podnoszącym się 

poziomem wody.  


