
 
 

 

Oferta zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum Historii Żydów 

Polskich obowiązująca  

od kwietnia do czerwca 2013 r. 

 
 

 

Wszystkie zajęcia odbywają  się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, w godz. 10:15 lub 12:15 

 

 Rezerwacje na zajęcia przyjmujemy pod numerami telefonu: (22) 47 10 301 i (22) 47 10 302. Każda 

rezerwacja powinna zostać dokonana na minimum tydzień przed planowaną wizytą w muzeum. 

 

 

 

I Kultura i tradycja żydowska: 

 
1. Najważniejszy dzień – Szabat. Kolaż  

Zajęcia plastyczne przybliżające uczestnikom pojęcia związane z najważniejszym, a zarazem 

najpowszedniejszym świętem w żydowskiej tradycji – szabatem. Wykonując kolaż uczestnicy poznają 

takie pojęcia jak: chała, kidusz, błogosławieństwo itd. Dowiedzą się również o zasadach 

obowiązujących religijnych Żydów w trakcie tego święta. 

Adresaci: Szkoły podstawowe - Klasy 4-6 oraz Gimnazja 

Czas trwania: 90 min 

Liczba uczestników: max: 30 os 

 

2. A oto cykl życia - tradycje i święta żydowskie  

Zajęcia poświęcone omówieniu cyklu życia w oparciu o kalendarz żydowski. Uczestnicy – uczniowie 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dowiedzą się, jak przebiegają żydowskie święta, kto jest ich 

adresatem i jakie wydarzenia upamiętniają – które mają podłoże religijne, a które historyczne. 

Adresaci: wszystkie poziomy nauczania 

Czas trwania: 90 min 

Liczba uczestników: max: 30 os 

 

3. Zróbmy sobie muzeum – portrety poety  



Zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych połączone z recytacją najpopularniejszej poezji dla dzieci 

J. Tuwima i J. Brzechwy, mające na celu stworzenie portretów ww. poetów wykorzystując do tego 

dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Portrety będą stanowiły panele dziecięcej wystawy w Muzeum. 

Adresaci: szkoły podstawowe – nauczanie zintegrowane (klasy 0-3) 

Czas trwania: 90 min 

Liczba uczestników: max: 30 os 

II Edukacja obywatelska: 
 

4. Czy demokracja to tylko przywileje - na podstawie „Króla Maciusia Pierwszego” J. Korczaka 

Edukacja obywatelska dla najmłodszych – uczniów klas 4-6.  Zapoznanie z zasadami demokracji przy 

użyciu fragmentów filmu i powieści J. Korczaka. Zajęcia uświadamiają dzieciom, że ustrój 

demokratyczny to taki, w którym obywatele rządzą, ale też ponoszą konsekwencje swoich decyzji. 

Nauka odpowiedzialności z użyciem pedagogiki korczakowskiej zawartej w jego twórczości dla dzieci. 

Adresaci: Szkoły podstawowe - Klasy 4-6 

Czas trwania: 90 min 

Liczba uczestników: max: 30 os 

 

5. Wrogość - obojętność – pomoc  

Poznanie i analiza postaw ludności polskiej wobec Żydów w czasie Holokaustu. Poznanie zachowań, ich 

uwarunkowań i skutków postępowania przez pryzmat losów konkretnych osób. Zajęcia adresowane do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Adresaci: Szkoły ponadgimnazjalne 

Czas trwania: 90 min  

Liczba uczestników: max: 30 os 

 

III Odkryj muzeum: 

6. Zoom na muzeum. Warsztaty z użyciem fotografii cyfrowej  

Warsztaty fotograficzne adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wykorzystujące 

wyjątkowość architektury budynku Muzeum do nauki technik fotograficznych. Nauka kompozycji, 

próba uruchomienia wyobraźni i kreatywności uczestników.  

Adresaci: wszystkie poziomy nauczania 

Czas trwania: 120 min 

Liczba uczestników: max: 30 os 

 

Oferta zajęć na kwiecień/maj 2013 
 

IV 70-ta rocznica Powstania w Getcie Warszawskim: 
 

7. Ala z elementarza. Liczy się życie, czyli opowieść o Alinie Margolis-Edelman 

Zajęcia przedstawiające wojenne losy  Aliny Margolis-Edelman i ich wpływ na jej późniejsze 

postępowanie. Pokazanie siły humanitaryzmu i wagi życia ludzkiego dla osób, które przeżyły sytuacje 

skrajne.  

Adresaci: Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

Czas trwania: 90 min 

Liczba uczestników: max: 30 os 



 

8. Powstanie w getcie oczami świadków i uczestników  

Zajęcia wykorzystujące video relacje ocalałych z Holokaustu z zasobu USC Shoah Foundation. Poznanie 

historii indywidualnych osób, które przeżyły Powstanie w Getcie Warszawskim. Analiza wypowiedzi 

świadków i budowanie empatii historycznej. 

Czas trwania: 120 min 

Adresaci: szkoły ponadgimnazjalne 

Liczba uczestników: max: 30 os 

 

9. Powstanie w getcie w literaturze i wspomnieniach. 

Zajęcia z wykorzystaniem pamiętników i literatury związanej z Powstaniem w Getcie Warszawskim. 

Adresaci: Szkoły ponadgimnazjalne 

Czas trwania: 90 min 

Liczba uczestników: max: 30 os 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne odbywają się bezpłatnie dzięki wsparciu 

 

 

 

 
 

 
 
 

V 70-rocznica Powstania w Warszawskim Getcie – spacery dla szkół: 
 
 
Każdy spacer trwa ok 120 min 
 
 
1.MAŁE GETTO  
 
Spacer dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
 
Warszawskie getto od listopada 1940 r. do ostatecznej likwidacji po zdławieniu Powstania w 1943 r. Dzieliło się 
na 2 części, rozdzielone ciągiem komunikacyjnym od placu Żelaznej Bramy do ulicy Chłodnej. Nad ulicą Chłodną, 
na początku 1942 roku powstał drewniany most, który stał się symbolem getta warszawskiego - uwiecznionym 
na wielu fotografiach i opisanym w relacjach mieszkańców. Most, który powinien łączyć, dzielił miasto na dwa 
różne światy. Zapraszamy na spacer z przewodnikiem po terenie "małego getta". W tym rejonie zachowały się 
pojedyncze oryginalne budynki, łatwiej będzie więc przywołać wydarzenia, historie i ludzi.  
Liczba uczestników: max: 30 os 
 
 
 
2. POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM  
 
Spacer dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

http://www.boeing.com/


 
19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim rozpoczęło się Powstanie. W 70. rocznicę tych wydarzeń 
zapraszamy na spacer z przewodnikiem, który przybliży wydarzenia tamtego okresu i opowie o miejscach i 
powstańcach.  Spacer pokaże rejon najsilniejszych walk obu podziemnych organizacji - Żydowskiej Organizacji 
Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. Spacer zakończymy przy budynku Muzeum Historii Żydów 
Polskich na wprost Pomnika Bohaterów Getta, wzniesionego w 5. rocznicę wybuchu Powstania.  
Liczba uczestników: max: 30 os 
 
 
3. ŚLADAMI BOHATERÓW KSIĄŻKI HANNY KRALL Zdążyć przed Panem Bogiem  
 
Spacer dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
 
Spacer śladami bohaterów getta warszawskiego odbywa się na terenie Muranowa. Uczniowie poznają historię 
powstania w getcie warszawskim i losy jego bohaterów. Zwiedzają najważniejsze miejsca pamięci związane z 
warszawskim gettem. Zapoznają się ze wspomnieniami, tekstami literackimi i fotografiami.  
Liczba uczestników: max: 30 os 
 
 
4. ŻYCIE CODZIENNE W WARSZAWSKIM GETCIE  
 
Spacer dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
 
Jak wyglądało życie codzienne w getcie warszawskim? Zapraszamy na spacer z przewodnikiem wzdłuż dawnej 
ulicy Leszno, pełnej gwaru i ruchu ze względu na usytuowane tu teatry i artystyczne kawiarnie. To właśnie tu 
koncertował Władysław Szpilman znany z filmu "Pianista" i śpiewały Wiera Gran i Marysia  Ajzensztadt, zwana 
"słowikiem getta warszawskiego". Postaramy się przywrócić pamięć świata, który zginął wraz z zagładą getta. 
Liczba uczestników: max: 30 os 
 
 
5. „HISTORIA ZAMKNIĘTA W SŁOIKU” - WARSZAWA IRENY SENDLEROWEJ  
 
Spacer dla wszystkich poziomów nauczania  
 
Biografia Ireny Sendlerowej pokazana w przestrzeni miasta. Problem ratowania dzieci żydowskich i ich 
ukrywania po aryjskiej stronie. Postawy Polaków wobec żydowskich współobywateli. Sprawiedliwi wśród 
Narodów Świata. 
Liczba uczestników: max: 30 os 
 
 
6. „WARSZAWA JEST MOJA I JA JESTEM JEJ” - WARSZAWA JANUSZA KORCZAKA  
 
Spacer dla wszystkich poziomów nauczania  
 
Biografia Janusza Korczaka pokazana poprzez miejsca, w których żył i pracował. Uczniowie odwiedzą miejsca 
związane ze słynnym pisarzem i pedagogiem. Poznają jego biografię i podstawowe zasady, którymi kierował się 
w pracy z dziećmi. 
Liczba uczestników: max: 30 os 

 

 
7.  ODKRYJ MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH I MIEJSCA PAMIĘCI MURANOWA   
 
Spacer dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
 
Muzeum Historii Żydów Polskich powstało w sercu przedwojennej dzielnicy północnej, przed II wojną światową 
w większości zamieszkałej przez warszawskich Żydów. Tutaj właśnie toczyło się Powstanie w Getcie 
Warszawskim, którego 70 rocznicę obchodzimy w tym roku. Zapraszamy do odkrycia historii dzielnicy poprzez 



znajdujące się na Muranowie miejsca pamięci i pomniki. Zapraszamy do wizyty budynku Muzeum, którego 
unikalna architektura łączy się z historią miejsca i przypomina o tożsamości Muranowa.  
Liczba uczestników: max: 30 os 
 
 

 

Spacery odbywają się bezpłatnie dzięki wsparciu 

 

 

 

 


