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Razem z Królem Maciusiem witamy Was w miejscu edukacji rodzinnej  
u króla Maciusia. Przygotowaliśmy dla Was zestaw zadań i ćwiczeń. Czego będą 
dotyczyły? Jeszcze przez chwilę utrzymamy to w sekrecie! Kartę pracy możecie 

uzupełniać w miejscu edukacji rodzinnej. W każdej chwili możecie też liczyć  
na pomoc i wskazówki naszych edukatorów. Zapraszam do wspólnej zabawy!

zadanie 1  
k 

Bejt ha-Kneset. Bejsakneses. Bożnica. Domyślacie się, czym się dziś zajmiemy?  
Aby odpowiedzieć na to niełatwe pytanie, potrzebna będzie Wam pomoc naszego  
edukatora lub edukatorki, który ma dla Was przygotowaną niezbędną wskazówkę. 

zadanie 2
k 

Spójrzcie na trzy przygotowane przez nas ilustracje bożnic.  
Zastanówcie się, w których polskich miastach możecie je zobaczyć.  

Ilustracje dopasujcie do odpowiednich miejscowości:  
Zamość, Warszawa, Kraków.

  

zadanie 3 
k 

Zajrzyjmy na chwilę do wnętrza synagogi. Sprawdźmy, co się w niej znajduje.  
Poniżej czekają na Was opisy czterech, bardzo ważnych elementów  

wyposażenia każdej synagogi. Przeczytajcie je spokojnie  
i spróbujcie zaznaczyć te elementy na dołączonym przez nas rysunku. 

Aron ha-kodesz c szafa umieszczona we wschodniej ścianie synagogi,  
w której trzymane są zwoje Tory, świętej księgi Żydów. 

Bima c podwyższenie, z którego odczytuje się Torę i prowadzi modły. 

Parochet c Zdobiona zasłona na aron ha-kodesz

zadanie 4 
k 

Mamy dla Was jeszcze jedno ćwiczenie! 
Król Maciuś ukrył w miejscu edukacji rodzinnej skrzynię, a w niej dużą układankę  
przedstawiającą malowidła z drewnianej synagogi, która już niestety nie istnieje.  

Znajdźcie skrzynię z tym skarbem. Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom.  
Możecie je swobodnie porozkładać na podłodze. Co one przedstawiają? 

Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tej synagodze i malowidłach,  
podejdźcie do naszego edukatora lub edukatorki i wypowiedzcie tajne hasło: GWOŹDZIEC! 

zakończenie 
k 

Brawo! Udało się Wam rozwikłać nasze zadania!  
Jeśli przedstawcie rozwiązania naszym edukatorom,  

możecie liczyć na drobny upominek! Do zobaczenia wkrótce!
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To jeszcze nie koniec tego zadania! 
Na półce naszej biblioteczki znajdziecie opasłą  
księgę „Mapy” Mizielińskich. Sięgnijcie po nią.  

Wśród map z całego świata odnajdźcie mapę Polski.  
Czy dostrzegacie miasta z naszego zadania?


