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WIZYTA W MUZEUM
TO SPOTKANIE.
Z KULTURĄ, HISTORIĄ
I Z DRUGIM
CZŁOWIEKIEM!

Czy Wy również stęskniliście się
za kulturą? W takim razie przyjdźcie ze swoją
klasą do naszego muzeum!
Przygotowaliśmy dla Was wiele propozycji:
zwiedzanie wystawy z przewodnikiem,
warsztaty i spacery po Warszawie.

Na naszych zajęciach stawiamy jeszcze bardziej na integrację
grup, wspólne działania i odbudowywanie więzi. Wycieczka
do muzeum jest świetną okazją, żeby pobyć razem w mniej
formalnej atmosferze i doświadczyć czegoś niecodziennego
w spotkaniu z kulturą i historią, z dala od ekranów komputerów. A tego przecież najbardziej nam teraz brakuje. Odkrywajcie z nami unikatowe zbiory, multimedia i rekonstrukcje, ukazujące 1000 lat historii polskich Żydów. Wspólnie odnajdujmy
piękno w różnorodności kultur, religii i tradycji.
A od marca poznawajcie z nami kulturę Żydów od kuchni.
Na nowej wystawie czasowej „Od kuchni. Żydowska kultura
kulinarna” (otwarcie 10 marca 2022) pokażemy charakterystyczne potrawy, sposób ich przyrządzania, ich pochodzenie
oraz znaczenie, jednocześnie przybliżając żydowską religię
i kulturę.
Bardzo chcielibyśmy spotkać się z Wami wszystkimi bezpośrednio. Pamiętamy jednak także o grupach, które nie będą
mogły do nas dotrzeć. Mamy dla nich sprawdzoną ofertę zajęć edukacyjnych online. Informacja o niej dostępna jest na
stronie: www.polin.pl/szkoly.
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WARSZTATY
W MUZEUM
NA WYSTAWIE
STAŁEJ

Słowa kluczowe:

GRY I ZABAWY
DZIECI ŻYDOWSKICH

przedwojenne zabawy podwórkowe,
różnorodność, życie codzienne dzieci
Miejsce warsztatów:
Centrum Edukacyjne
i wystawa stała, galeria
Na żydowskiej ulicy

Jak gra się w klipę i w drejdla? I czemu słychać jidysz w niektórych polskich wyliczankach? Trójka przyjaciół – Hana,
Szlomo i Michał – mieszka w jednej kamienicy i należy do
Bractwa Podwórkowej Przyjaźni.
Podczas warsztatów uczniowie oraz uczennice też mogą zostać członkami Bractwa i poznać świat przedwojennych zabaw. Na wystawie stałej zobaczą, jak wyglądały wtedy ulice
i podwórka, a w sali edukacyjnej nauczą się gier z dawnych
czasów.

SPOTKANIA Z KULTURĄ
ŻYDOWSKĄ
Słowa kluczowe:

DZIECI I RYBY GŁOSU NIE MAJĄ?
O PRAWACH DZIECKA
I JANUSZU KORCZAKU
Słowa kluczowe:

szabat, dom żydowski, synagoga, koszerność

prawa dziecka, pedagogika korczakowska,
międzywojenna Polska

Miejsce warsztatów:

Miejsce warsztatów:

Centrum Edukacyjne
i wystawa stała, galeria
Miasteczko

4

Zapraszamy do spotkania z kulturą żydowską – do poznania
charakterystycznych dla niej przedmiotów, tradycji i symboli. Na wystawie stałej uczniowie i uczennice będą rozwiązywać zadania w grupach. Zobaczą, jak wyglądały synagoga,
karczma oraz dom żydowski. W sali edukacyjnej poznają też
historię Sary – ich żydowskiej rówieśniczki. Dowiedzą się jak
wygląda współczesne życie żydowskie w Polsce.

Centrum Edukacyjne
i wystawa stała, galeria
Na żydowskiej ulicy

Znane powiedzenie głosi, że „dzieci i ryby głosu nie mają”…
A jak jest naprawdę?
W czasie warsztatów zaprosimy dzieci do różnych ćwiczeń,
dzięki którym przyjrzą się swoim podstawowym prawom.
Poznają też niezwykłą postać Janusza Korczaka i sięgną po
redagowany przez dzieci i Starego Doktora pismo „Mały Przegląd”. Rozwiązując zagadki na wystawie stałej, odkryją barwną kulturę lat międzywojennych.
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Słowa kluczowe:

JAK PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIĆ?

WARSZTATY
NA WYSTAWIE
CZASOWEJ

integracja, komunikacja, różnorodność
Miejsce warsztatów:
Centrum Edukacyjne
i wystawa stała,
wybrane miejsca

Jak pięknie się różnić? Tak, by pamiętać o tym, co w nas jest
mocne, co w sobie lubimy, czym chcemy się dzielić z innymi!
Na warsztatach zaprosimy dzieci do ćwiczeń, dzięki którym
swobodniej poczują się w swojej grupie, lepiej się poznają
i potrenują umiejętności komunikacyjne. Poznają też historię
Frani, która w nowej szkole uczy się radzić sobie z nieśmiałością i niepokojem w kontaktach społecznych. Wspólnie zastanowimy się, co może zrobić grupa, żeby Frania poczuła się
bezpieczniej w klasie. Na koniec zaprosimy uczniów i uczennice do rozwiązywania zagadek na wystawie stałej.

ŻONKILE. O POWSTANIU
W GETCIE OCZAMI DZIECKA
Słowa kluczowe:

powstanie w getcie warszawskim,
Polska międzywojenna, przyjaźń

OD KUCHNI.
PIEROGI CZY HUMMUS?
Słowa kluczowe:

diaspora, koszerność, kultura kulinarna,
święta żydowskie
Miejsce warsztatów:

Miejsce warsztatów:
Centrum Edukacyjne
i wystawa stała,
galeria Na żydowskiej ulicy
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Żonkile to symbol powstania w getcie warszawskim. Czy dla
współczesnych nastolatków ten temat jest jeszcze ważny?
Czy można rozmawiać o nim w angażujący sposób?
Zapraszamy na warsztaty, w których pokazujemy wojenne historie w sposób zrozumiały dla dzieci. Najpierw odwiedzimy
część wystawy stałej, gdzie zanurzymy się w barwny świat
międzywojennej Polski. Potem zobaczymy film „Będę pisać”,
opowiadający o przyjaźni dwójki żydowskich nastolatków
w latach 30. i w trakcie wojny. Ich losy poznaje współczesna
dziewczyna z Muranowa, której telefon nawiedza duch z przeszłości. Wspólnie z nią przenosimy się do dawnej Warszawy.
Projekcji filmu towarzyszą angażujące zadania dla uczniów
i uczennic.

wystawa czasowa
Od kuchni.
Żydowska tradycja
kulinarna

Zapraszamy na wystawę czasową, na której uczniowie
i uczennice poznają kulturę żydowską od kuchni. Rozszyfrujemy, co oznacza koszerność i jakie znaczenie mają świąteczne potrawy. Oferta specjalna dostępna od 21 marca 2022.
Czy pierogi to żydowska potrawa? A może hummus? Kiedy
w żydowskiej kuchni pachnie imbirem i kardamonem? Podczas warsztatów wspólnie zobaczymy, jak przygotowuje się
charakterystyczne świąteczne potrawy i w których krajach –
od Polski, przez USA aż do Izraela, są one popularne. Rozszyfrujemy, co oznacza koszerność, i sprawdzimy, gdzie można
kupić koszerną żywność. Na koniec wspólnie będziemy zaplatać wielką chałkę i przyrządzać czulent.
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WARSZTATY
W PRZESTRZENI
MIEJSKIEJ

SPACERY
MIEJSKIE
WARSZAWA KORCZAKA

Słowa kluczowe:

Janusz Korczak, Warszawa, Dom Sierot
Miejsce warsztatów:
miejska przestrzeń
Warszawy
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Gdzie znajdował się słynny Dom Sierot prowadzony przez
Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską? Dokąd został przeniesiony w czasie wojny? W którym miejscu pracowała redakcja
„Małego Przeglądu”, czasopisma tworzonego wyłącznie przez
dzieci? Te miejsca mijamy na co dzień, nie wiedząc nawet,
jak niezwykłe historie opowiadają. Tym razem zatrzymamy się
przy nich na dłużej! Zapraszamy na warsztaty w przestrzeni
miejskiej, w czasie których zaangażujemy uczniów i uczennice w interaktywne zadania. Wszystko po to, by sami mogli
odkryć historie z życia Korczaka i jego wychowanków.

Czas:

90 min.
Zbiórka grupy:
w holu głównym muzeum
Spacer nie obejmuje
zwiedzania wystawy stałej.
UWAGA: Ponieważ
spacer odbywa się
w przestrzeni miejskiej,
prosimy przygotować
się do przejścia około
dwóch kilometrów
w zmiennych warunkach
atmosferycznych. Należy
założyć wygodne buty, na
wypadek niepogody mieć
ze sobą parasol i płaszcz
przeciwdeszczowy,
a w upalny dzień - wodę
do picia i nakrycie głowy.
Na trasie spaceru znajdują
się wzniesienia i schody.

LOKOMOTYWĄ PO WARSZAWIE
– SPACER ŚLADAMI
JULIANA TUWIMA
Czy w dzisiejszej Warszawie da się spotkać bohaterów wierszy Tuwima? Przekonamy się wspólnie, że przy odrobinie
wyobraźni to możliwe. Gry, zabawy i zagadki pozwolą nam
przypomnieć sobie pana Hilarego, słonia Trąbalskiego czy
spóźniającego się na kolację, pana Słowika. Podczas spaceru
będziemy także odkrywać, jak wyglądała Warszawa w czasach, kiedy jej ulicami chodził Julian Tuwim. Poznamy koleje
losu poety, co stanie się okazją, aby z naszymi młodymi gośćmi porozmawiać na “dorosłe” tematy: o kompleksach, które
potrafią bardzo utrudnić życie, o poczuciu bycia obcym i nie
rozumianym przez innych oraz o cenie, jaką przychodzi czasem zapłacić za sukces i popularność.

9

OPROWADZANIA
PO WYSTAWIE
STAŁEJ

ODKRYJ HISTORIĘ POLSKICH
ŻYDÓW

PODRÓŻ PRZEZ POLIN

Czas:
Czas:

90 min.
Spacer nie obejmuje
części wystawy
poświęconej II wojnie
światowej oraz okresowi
powojennemu.
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Ścieżka bez karty pracy, polecana grupom, które w trakcie wizyty w muzeum chcą skoncentrować się na kontakcie z przewodnikiem i wystawą.
Zabierzemy grupy szkolne w podróż przez historię Polski opowiedzianą przez jej żydowskich mieszkańców. Rozpocznie się
ona u początków państwa polskiego, a zakończy na gwarnej ulicy przedwojennej Warszawy. Opowieść, wzbogacona
o elementy zabawy, dostosowana będzie do możliwości najmłodszych zwiedzających. Dzieci zagrają w grę, w którą grali
ich żydowscy rówieśnicy podczas święta Chanuka. Rozwiązując kulinarne zagadki, dowiedzą się, czym może poczęstować
je żydowski kolega.

90 min.
Spacer nie obejmuje
części wystawy
poświęconej II wojnie
światowej oraz okresowi
powojennemu.

Ścieżka z kartą pracy, polecana grupom, które w trakcie wizyty na wystawie, prócz opowieści przewodnika, chciałyby mieć
możliwość samodzielnego rozwiązywania zadań.
W trakcie podróży przez wielowiekową historię polskich Żydów uczniowie i uczennice poznają żydowską religię, obyczaje i życie codzienne. Dzięki rozwiązywaniu zadań i słuchaniu
opowieści przewodnika odkryją, jak polscy Żydzi obchodzili
swoje święta, co wolno im było jeść, w jakim języku się modlili, a w jakim rozmawiali na co dzień. W średniowiecznym
grodzie wirtualnie wybiją monetę z hebrajskimi napisami.
W XVI-wiecznym Krakowie pomogą w pracy żydowskiemu
drukarzowi. Na rynku małego miasteczka spotkają żydowskich kupców i karczmarzy. Na koniec zasiądą w ławkach żydowskich szkół z dwudziestolecia międzywojennego i sprawdzą swoje wiadomości w miniquizie.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE
REZERWACJE
rezerwacje@polin.pl
grupy@polin.pl

WARSZTATY
Czas trwania: 120 min.
Termin: od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem
wtorków, gdy muzeum jest nieczynne)
Cena: 160 zł / grupa

Płatności dokonuje się online
przez system płatności elektronicznej PayU.

Rezerwacja: rezerwacje@polin.pl

Rezerwacji warsztatów oraz
oprowadzań należy dokonać
co najmniej 2 tygodnie przed
terminem zajęć. Przyjmujemy
zapisy do końca obowiązującego semestru.

Czas trwania: 90 min.

Bilety w ramach programu
„Muzeum za złotówkę”: 1 zł
od ucznia (dotyczy posiadaczy
legitymacji polskich szkół)

Rezerwacja: grupy@polin.pl

KONTAKT
Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6
00-157 Warszawa
Tel. +48 22 47 10 301

OPROWADZANIA
Termin: codziennie (z wyjątkiem wtorków,
gdy muzeum jest nieczynne)
Cena: 135 zł / grupa + bilety
(w czwartki bilety są bezpłatne)

SPACERY MIEJSKIE
Czas trwania: 90 min.
Termin: codziennie (również we wtorki,
gdy muzeum jest zamknięte)
Cena: 160 zł / grupa
Rezerwacja: grupy@polin.pl

Uczestniczymy w programie
#WarszawaDlaUczniów

Liczebność grupy: zgodnie z aktualnymi wytycznymi
epidemiologicznymi (aktualne informacje na polin.pl).
Przy braku ograniczeń epidemiologicznych: 30 osób
na warsztatach i spacerach miejskich, 25 osób podczas
zwiedzania wystawy stałej.

Dołącz do nas na Facebooku:
Centrum Edukacyjne
Muzeum POLIN

Obok oferty zajęć stacjonarnych Muzeum POLIN
przygotowało także zajęcia online. Aktualna oferta
zajęć oraz ich dostępność znajduje się na stronie:
www.polin.pl/szkoly.

Bezpłatne zajęcia online są finansowane przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy

Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

