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zadanie 4

Razem z Królem Maciusiem witamy Was w miejscu edukacji rodzinnej
Muzeum POLIN. Przygotowaliśmy dla Was zestaw zadań i ćwiczeń, których
tematem przewodnim jest JEDZENIE. Kartę pracy możecie uzupełniać
w miejscu edukacji rodzinnej, a przede wszystkim w przestrzeniach wystawy
stałej. W każdej chwili możecie liczyć na pomoc i wskazówki naszych
edukatorów. Zapraszam do wspólnej zabawy!

k
Kolejne zadanie za Wami!
Następne czeka na Was także w Galerii Paradisus Iudaeorum.
Na jednym ze stołów w tej Galerii znajdziecie układankę.
Przyjrzyjcie się wszystkim obrazkom układanki. Jakie miejsca przedstawiają?
Nazwijcie je. W tych miejscach powstają różny produkty spożywcze.
Spróbujcie zgadnąć, jakie.

zadanie 1
k
Przyprawy – jak pachną? jak smakują? jakie są w dotyku?
Pierwsze zadanie czeka na Was w Miejscu Edukacji Rodzinnej.
Aby je wykonać, udajcie się do naszego edukatora lub edukatorki,
który ma dla Was przygotowane instrukcje i rekwizyty.

zadanie 2
k
Zatrzymajcie się przez chwilę w pierwszej sali Galerii
Pierwsze Spotkania.Możecie tam usłyszeć fragmenty opowieści
Ibrahima Ibn Jakuba, sefardyjskiego Żyda, który wiele, wiele lat temu
udał się w podróż po Europie. Wsłuchajcie się w jego wspomnienia.
Wskażcie trzy przyprawy, które wg Ibrahima Ibn Jakuba
można było kupić w mieście Moguncja.
W miskach obok spróbujcie narysować te przyprawy.

truskawka
jabłka
poziomka
oliwki
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Wskazówka:
Kolejne zadania będziecie rozwiązywać
w przestrzeniach wystawy stałej.
Zacznijcie od pierwszej sali
w Galerii Pierwsze Spotkania.
Informacja dodatkowa:
Edukator przekazuje grupie dodatkowe zadania.
Poruszając się po wystawie stałej, spróbujcie
znaleźć (i sfotografować) wszystkie miejsca,
w których pojawiają się winogrona
(obrazki, zdjęcia, malowidła itp.).

zadanie 5

k
Piąte, ostatnie zadanie w przestrzeni wystawy stałej, znajdziecie w kolejnej
Galerii – Miasteczko. Na środku Galerii znajdziecie stragan, na którym znajdują
się trzy produkty związane z kuchnią żydowską. Co to za produkty?
Czy kiedykolwiek je jedliście? Jakie mają smaki?
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Poniżej znajdziecie fragmenty wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy,
poety żydowskiego pochodzenia. Wpiszcie słowa, których brakuje.

Na straganie w dzień cccccccccc
Takie słyszy się rozmowy:

Gratulujemy! Ruszajcie dalej. Idźcie zgodnie
z kierunkiem zwiedzania. Zatrzymajcie się na samym
początku Galerii Paradisus Iudaeorum. Po prawej stronie
znajdziecie wyjątkowy dywan. Zatrzymajcie się przy nim.

„Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie cccccccccc ”

zadanie 3

Rzecze na to kalarepka:
„Spójrz na cccccccccc – ta jest krzepka!”

k
Dywan, który widzicie, nazywa się arras. Przedstawia jeden z ważnych
wydarzeń w historii Polski – zawarcie Unii Lubelskiej. Jakie owoce i warzywa
możecie na nim znaleźć? Jak się nazywają? Czy wiecie, jak smakują?
Poniżej znajdziecie ilustracje kwiatów, z których rozwijają się cztery z tych
owoców. Spróbujcie zgadnąć, które owoce pasują do tych kwiatów.

groch

“Cóż się dziwić, mój cccccccccc ,
Leżę tutaj już od wtorku!”

granat
śliwka

banan

winogrono

Groch po brzuszku rzepę klepie:
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?”

pietruszka
targ
szczypiorek
seler

„Dzięki, dzięki, panie cccccccccc ,
Jakoś żyje się po trochu.

„A to feler” –
Westchnął cccccccccc

Brawo! Znaleźliście wszystkie zadania, przygotowane dla Was w przestrzeni
wystawy stałej Muzeum Polin. Teraz odnajdźcie wyjście z wystawy. Jest
niedaleko. W razie problemów, możecie zapytać o drogę informatorów na
wystawie. Ostatni punkt zabawy czeka na Was w miejscu edukacji rodzinnej.

zakończenie
cccccccccc
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koper
rzepa

Lecz cccccccccc – z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może.”

cccccccccc

groch

k
W miejscu edukacji rodzinnej znajdźcie eduktora/edukatorkę. Przedstawcie
mu/jej rozwiązania zadań. W zamian otrzymacie drobny upominek. Weźcie go
do domu i sporządźcie wszystko zgodnie z przepisem. Smacznego!

