
Centrum Edukacyjne 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
Oferta zajęć dla szkół 2013/14



Oddajemy w Państwa ręce ofertę edukacyjną Muzeum Historii Żydów Polskich na rok szkolny 
2013/14. Mamy nadzieję, że nasza propozycja okaże się na tyle ciekawa, innowacyjna i kształcąca, 
że zechcecie Państwo przyjechać do nas ze swoimi uczniami.

Oferta została podzielona na programy według poziomów nauczania tak,  
aby zajęcia przeznaczone dla grup, z którymi Państwo pracujecie,  
można było odnaleźć w prosty sposób:
- program dla szkół podstawowych,
- program dla gimnazjów,
- program dla szkół ponadgimnazjalnych.
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KAŻDY Z PROGRAMÓW ZAWIERA SZEŚĆ CYKLÓW TEMATYCZNYCH:

Cykl I:   Sztuka uświęcania czasu  
Kalendarz żydowski to klucz do zrozumienia  rytmu żydowskiego życia, zarówno 
poszczególnych osób, jak i całych zbiorowości. Zajęcia w aktywny sposób przybliżą  
uczestnikom czas żydowskiej rodziny, dzień powszedni i świąteczny na czele z szaba-
tem. Umożliwią poznanie barwnych tradycji i zwyczajów, ich historyczną zmienność  
i lokalną różnorodność, między innymi poprzez zabawę ze wspaniałą sztuką bazującą na 
żydowskiej koncepcji czasu. Warsztaty, poza ogólnym wyjaśnieniem elementów kalen-
darza, dokładniej wprowadzą uczniów w te żydowskie uroczystości, które zbiegają się  
z terminem zajęć.

Cykl II:   Wokół żydowskiej tradycji i twórczości 
Zestaw propozycji zajęć o różnym charakterze: od zabawy z alfabetem hebrajskim  
po poznawanie opowieści; wspólną cechą zajęć jest udział dzieci i młodzieży w różnych 
formach działań twórczych.

Cykl III:  Żydowskie miejsca – żydowski świat 
Żydzi odcisnęli swój trwały ślad w topografii polskich miast i miasteczek, nadając im 
określony, niepowtarzalny charakter. Zapraszamy  do odkrywania żydowskiej obecności 
w przestrzeni oraz do poznawania miejsc i codziennych czynności, które były udziałem 
żydowskiej społeczności.

Cykl IV:  Polin, czyli 1000 lat historii polskich Żydów 
Żydzi mieszkają w Polsce od 1000 lat. Celem zajęć realizowanych w ramach tego cyklu 
jest poszerzenie wiedzy o historii Polski i Warszawy. Historyczne i kulturowe aspekty 
wspólnego bytowania opowiedziane zostaną z perspektywy żydowskiej. Zajęcia są 
pomyślane jako ciekawe rozwinięcie tematyki poruszanej na lekcjach w szkole. 

Cykl V:  Zagłada, Holokaust, Szoa 
Zajęcia z tego cyklu poświęcone są tematowi Zagłady dokonanej przez nazistów  
w czasie II wojny światowej. Przedstawiamy przyczyny, przebieg i skutki Holokaustu 
społeczności żydowskiej, a także eksterminacji innych mniejszości w Polsce i na świecie. 
Uczniowie poznają realia życia w gettach, zapoznają się z historią powstania w getcie 
warszawskim, relacjami o polskich Sprawiedliwych oraz innymi tematami związanymi 
z Zagładą. Jeden z warsztatów poświęcamy również zagadnieniu Porajmos – zagładzie 
Romów.

Cykl VI:  Edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna 
Zajęcia mające na celu kształtowanie wśród młodzieży otwartej postawy obywatelskiej 
oraz promowanie idei wielokulturowości; spotkania mają zachęcać do sprzeciwu wobec 
wszelkich przejawów dyskryminacji, wykluczenia, rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii. 

Wszystkie zajęcia lekcyjne z oferty Muzeum Historii Żydów Polskich realizują podstawę progra-
mową kształcenia ogólnego obowiązującą w polskich szkołach. Prowadzone są w formie warszta-
tów angażujących uczniów, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody pracy. 

Prezentujemy również ofertę spacerów edukacyjnych po żydowskiej Warszawie skierowaną do 
grup szkolnych z Warszawy i całej Polski.

Zapraszamy do Muzeum!
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Oferta obowiązuje od 16 września 2013 r. do 28 czerwca 2014 r.

Wszystkie zajęcia z niniejszej oferty są bezpłatne.

WARSZTATY:

Warsztaty odbywają się w Centrum Edukacyjnym  
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie przy ulicy Anielewicza 6.

Warsztaty prowadzone są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 
w godz.: 10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30.

Warsztaty trwają 90 minut i są przeznaczone dla grup liczących nie więcej niż 30 osób.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem: 22 471 03 01  
lub wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@jewishmuseum.org.pl. 

Rezerwacji należy dokonywać co najmniej dwa tygodnie przed planowaną wizytą w muzeum.
Uprzejmie prosimy o przybywanie na czas - jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 minut, edukator 
ma prawo odwołać zajęcia lub je znacznie skrócić.

Muzeum Historii Żydów Polskich jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.

SPACERY: 

Spacery edukacyjne prowadzone są w przestrzeni miasta, rozpoczynają się pod wcześniej 
wyznaczonym adresem.

Spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 
w godz.: 9.00-12.00, 12.00-15.00. 

Spacery trwają 180 minut (mogą zostać skrócone w zależności od potrzeb i możliwości grupy) 
i są przeznaczone dla grup liczących nie więcej niż 30 osób. 

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem: 22 471 03 01 
lub wysyłając e-mail na adres: rezerwacje@jewishmuseum.org.pl. 

Rezerwacji należy dokonywać co najmniej dwa tygodnie przed planowanym spacerem.

Informacje organizacyjne 
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Cykl I:  Sztuka uświęcania czasu
Kalendarz żydowski to klucz do zrozumienia rytmu żydowskiego życia, zarówno poszczegól-
nych osób, jak i całych zbiorowości. Zajęcia w aktywny sposób przybliżą uczestnikom rytm 
życia żydowskiej rodziny: dzień powszedni i świąteczny na czele z szabatem. Umożliwią 
poznanie barwnych tradycji i zwyczajów, ich historyczną zmienność i lokalną różnorodność, 
między innymi poprzez zabawę ze wspaniałą sztuką bazującą na żydowskiej koncepcji czasu. 
Warsztaty, poza ogólnym wyjaśnieniem elementów kalendarza, dokładniej wprowadzą,
w te żydowskie uroczystości, które zbiegają się z terminem zajęć.

1.  Najważniejszy dzień – szabat 
Zajęcia przybliżające uczestnikom pojęcia związane z najważniejszym świętem w żydow-
skiej tradycji – szabatem. Uczestnicy poznają takie pojęcia, jak: chała, kidusz, błogosła-
wieństwo. Dowiedzą się również o zasadach tego święta. Zapoznają się z przedmiotami 
używanymi do obchodzenia szabatu oraz z czynnościami, od których, zgodnie z tradycją, 
należy wstrzymać się na czas trwania tego święta. 
Adresaci: klasy 0-VI.

2.  A oto cykl życia - tradycje i święta żydowskie  
Zajęcia poświęcone omówieniu kalendarza żydowskiego. Uczestnicy dowiedzą się,  
jak przebiegają żydowskie święta, kto jest ich adresatem i jakie wydarzenia upamiętniają. 
Święta, które zbiegają się z terminem zajęć, zostaną omówione szerzej. 
Adresaci: klasy 0-VI.

3.  Znaki zodiaku z synagogi z Gwoźdźca – magiczny świat drewnianych synagog  
Zajęcia pozwalające uczestnikom poznać i zrozumieć symbolikę zawartą w zodiaku w kon-
tekście żydowskiego kalendarza. Uczniowie będą mieli szansę sami pobawić się w artystów 
i zaprojektować własne polichromie na wzór polichromii z synagogi w Gwoźdźcu, której 
dach zrekonstruowano w galerii „Miasteczko” i którą zdobią między innymi znaki zodiaku.
Adresaci: klasy 0-VI.

Cykl II: Wokół żydowskiej tradycji i twórczości
Zestaw propozycji zajęć o różnym charakterze: od zabawy z alfabetem hebrajskim  
po poznawanie opowieści; wspólną cechą zajęć jest udział dzieci i młodzieży w różnych  
formach działań twórczych.

4.  Zróbmy sobie muzeum – portrety poety  
Zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych połączone z recytacją najpopularniejszych 
wierszy dla dzieci napisanych przez Juliana Tuwima i Jana Brzechwę. Warsztaty rozbudzają-
ce wyobraźnię i kreatywność, ich efektem jest stworzenie portretów wspomnianych poetów 
w powiązaniu z wątkami z ich twórczości.  
Adresaci: klasy 0-III.

Program dla szkół podstawowych
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5.  Alef-bet – poznaj nowy alfabet 
Alfabet hebrajski na wesoło. Nauka rozpoznawania, pisania i czytania liter hebrajskich  
przy pomocy zabaw edukacyjnych. Pisanie własnych imion po hebrajsku.  
Adresaci: klasy 0-VI.

6.  Bejt Jehudi – przez wieki w żydowskim domu 
Zajęcia poświęcone poznaniu tradycyjnego żydowskiego domu, roli rodziny,  
a w niej - kobiety i mężczyzny. Uczestnicy będą mogli zaobserwować ciągłość  
i zmienność żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów, między innymi dowiedzieć się,  
jakie są zasady funkcjonowania koszernej kuchni. 
Adresaci: klasy IV-VI.

7.  Legendy Żydów polskich 
Uczestnicy poznają dzieje Żydów polskich poprzez legendy opowiadające o ważnych wyda-
rzeniach i uczestniczących w nich postaciach. Ich treść wykorzystują do tworzenia własnych 
komiksów, przedstawiających bohaterów wybranych opowieści. 
Adresaci: klasy IV-VI.

8.  Mały, wielki teatr 
Zajęcia na bazie „Opowiadań dla dzieci” I.B. Singera. Wspólnie przygotowujemy i ozdabia-
my scenę, ponadto każde dziecko wykonuje własną drewnianą kukiełkę - jednego z bohate-
rów opowieści. Prace (kartonowe sceny, afisze, kukiełki) uczestnicy warsztatów zabierają ze 
sobą, by na podstawie proponowanego scenariusza mogli wystawić miniprzedstawienie, na 
przykład w szkole.  
Adresaci: klasy 0-VI.

9.  Dzieci z kamienicy 
Historia wielokulturowej przedwojennej Warszawy ukazana z perspektywy  
mieszkańców jednej z kamienic – trójki małych przyjaciół: Hany, Szlomy i Michała.  
Poznajemy ich historię, marzenia, zabawy i życie ich rodzin. Uczestnicy meblują mieszkanie 
każdego z nich oraz tworzą sekretny pamiętnik trójki przyjaciół, ozdabiając go zdjęciami, 
wycinkami z gazet i rysunkami.  
Adresaci: klasy 0-VI.

Cykl III: Żydowskie miejsca – żydowski świat
Żydzi odcisnęli swój trwały ślad w topografii polskich miast i miasteczek, nadali im określony 
charakter. Zapraszamy do odkrywania żydowskiej obecności w przestrzeni, do poznawania 
miejsc i czynności, jakie na co dzień wykonywali Żydzi.

10.  Budujemy miasteczko 
Zajęcia pozwolą uczniom poznać żydowskie miasteczka, stanowiące ważną część wielo-
kulturowej Polski, która bezpowrotnie zniknęła w czasie II wojny światowej. Dowiedzą się, 
jakie zawody wykonywali mieszkańcy sztetli i jak wyglądało ich życie codzienne. Razem 
zbudujemy makietę miasteczka. Każde dziecko ozdobi dom wylosowanej rodziny według 
własnego pomysłu – pomaluje go, urządzi ogród oraz ulepi jego mieszkańców  
z plasteliny. 
Adresaci: klasy 0-VI.

Program dla szkół podstawowych
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Cykl IV: Polin, czyli 1000 lat historii polskich Żydów 
Żydzi mieszkają w Polsce od 1000 lat. Celem zajęć realizowanych w ramach tego cyklu jest 
poszerzenie wiedzy o historii Polski i Warszawy. Historyczne i kulturowe aspekty wspólnego 
życia opowiedziane zostaną z perspektywy żydowskiej. Zajęcia są pomyślane jako ciekawe 
rozwinięcie tej tematyki poruszanej na lekcjach w szkole. 

11.  Pierwsze spotkania, czyli Żydzi w Polsce Piastów i Jagiellonów 
Zajęcia przybliżające rolę społeczności żydowskiej w średniowiecznym państwie polskim 
oraz w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu  
w gospodarkę i kulturę kraju. Opowieść o narodzinach światowego centrum żydowskiego 
życia nad Wisłą. 
Adresaci: klasy IV-VI.

12.  Żydzi Warszawy 
Opowieść o początkach i kolejnych etapach osadnictwa żydowskiego od czasów  
średniowiecza do chwili obecnej oraz rozwoju życia tej społeczności w Warszawie,  
gdzie w okresie międzywojennym co trzeci mieszkaniec był Żydem. Proponujemy  
odkrywanie tej wielkiej części dziedzictwa miasta i części obecnego życia Warszawy,  
która często jest mało znana. 
Adresaci: klasy IV-VI.

Cykl V:   Zagłada, Holokaust, Szoa
Zajęcia z tego cyklu poświęcone są tematowi Zagłady dokonanej przez nazistów w czasie II 
wojny światowej. Przedstawiamy przyczyny, przebieg i skutki Holokaustu społeczności  
żydowskiej, a także eksterminacji innych mniejszości w Polsce i na świecie.

13.  Zagłada oczami dziecka 
Wprowadzenie w historię Zagłady Żydów poprzez utwory literackie skierowane  
do uczniów klas starszych szkoły podstawowej: „Kotka Brygidy”, „Córka Mendla”  
i „Chciałam wzlecieć jak motyl”. Ukazanie losów żydowskich dzieci podczas II wojny  
światowej w literaturze pięknej i pamiętnikach Ocalałych. 
Adresaci: klasy IV-VI.

Cykl VI: Edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna
Zajęcia mające na celu kształtowanie wśród młodzieży otwartej postawy obywatelskiej,  
promowanie idei wielokulturowości; spotkania zachęcają do sprzeciwu wobec wszelkich  
przejawów dyskryminacji, wykluczenia, rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii. 

14.  Czy demokracja to tylko przywileje? 
Zajęcia dla najmłodszych prezentujące podstawy demokracji m.in. w oparciu o 
 książkę pt. „Król Maciuś I” Janusza Korczaka. 
Adresaci: klasy 0-III

15.  Ludzie od zawsze są różni – świętujmy razem 
Zajęcia przybliżające sposoby świętowania ważnych wydarzeń (na przykład rodzinnych i 
religijnych) w różnych kręgach kulturowych; spotkanie wpisuje się w działania edukacyjne 
dla tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi. 
Adresaci: klasy IV-VI

Program dla szkół podstawowych
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Program dla gimnazjów

Cykl I: Sztuka uświęcania czasu
Kalendarz żydowski to klucz do zrozumienia rytmu żydowskiego życia, zarówno poszczegól-
nych osób, jak i całych zbiorowości. Zajęcia w aktywny sposób przybliżą  uczestnikom rytm 
życia żydowskiej rodziny: dzień powszedni i świąteczny na czele z szabatem. Umożliwią 
poznanie barwnych tradycji i zwyczajów, ich historyczną zmienność i lokalną różnorodność, 
między innymi poprzez zabawę ze wspaniałą sztuką bazującą na żydowskiej koncepcji czasu. 
Warsztaty poza ogólnym wyjaśnieniem elementów kalendarza, dokładniej wprowadzą w te 
żydowskie uroczystości, które zbiegają się z terminem zajęć.

1.  Najważniejszy dzień – szabat.  
Zajęcia przybliżające uczestnikom pojęcia związane z najważniejszym świętem w żydow-
skiej tradycji – szabatem. Uczestnicy poznają takie pojęcia, jak: chała, kidusz, błogosławień-
stwo. Dowiedzą się również o pochodzeniu tego święta i zasadach, które podczas niego 
panują. Zapoznają się z przedmiotami używanymi podczas obchodzenia szabatu oraz z 
czynnościami, od których tradycja zaleca wstrzymać się podczas świętowania.

2.  A oto cykl życia - tradycje i święta żydowskie  
Zajęcia poświęcone omówieniu kalendarza żydowskiego. Uczestnicy dowiedzą się, jak prze-
biegają żydowskie święta, kto jest ich adresatem i jakie wydarzenia upamiętniają. Święta, 
które zbiegają się z terminem zajęć, będą omówione szerzej.

Cykl II: Wokół żydowskiej tradycji i twórczości
Zestaw propozycji zajęć o różnym charakterze: od zabawy z alfabetem hebrajskim  
po poznawanie żydowskich opowieści; wspólną cechą zajęć jest udział dzieci i młodzieży  
w różnych formach działań twórczych.

3.  Alef-bet – poznaj nowy alfabet 
Alfabet hebrajski na wesoło. Nauka rozpoznawania, pisania i czytania liter hebrajskich 
poprzez zabawy edukacyjne. Pisanie własnych imion po hebrajsku. Odkrywanie tajemnic 
alfabetu hebrajskiego.

4.  Alef-bejs – warsztaty literackie z jidysz 
Zajęcia wprowadzające w świat kultury jidysz poprzez teksty literackie, piosenki,  
ikonografię, plakaty itp. Uczestnicy będą mieli okazję spróbować odczytać  
proste teksty w jidysz.

5.  Bejt Jehudi – przez wieki w żydowskim domu 
Zajęcia poświęcone poznaniu tradycyjnego żydowskiego domu, roli rodziny, a w niej kobiety 
i mężczyzny. Uczestnicy będą mogli zaobserwować ciągłość i zmienność żydowskiej trady-
cji na przestrzeni dziejów, dowiedzieć się, jakie są zasady funkcjonowania koszernej kuchni.

6.  Legendy Żydów polskich 
Uczestnicy poznają dzieje Żydów polskich poprzez legendy odnoszące się do ważnych 
wydarzeń lub postaci. Ich treść wykorzystają do tworzenia własnych komiksów, przedsta-
wiających bohaterów wybranych opowieści. 
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Cykl III: Żydowskie miejsca – żydowski świat
Propozycje aktywnych warsztatów, które rozwijają znane gimnazjalistom z lekcji historii  
i religii treści o biblijnych początkach dziejów narodu żydowskiego, opowiedziane z żydowskiej 
perspektywy. Opowieść o ważnych miejscach, w których toczyło się i nadal trwa żydowskie 
życie religijne i społeczne. Ponadto zajęcia stanowią wprowadzenie we współczesny świat 
żydowski w całej jego różnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem państwa Izrael, innych 
największych skupisk diaspory oraz społeczności żydowskiej w Polsce

7.  Starożytny Izrael – naród wybrany 
Zajęcia ukazujące powstanie narodu żydowskiego, historię osadnictwa na ziemiach Kanaanu 
i początki wielkiej diaspory; uczniowie poznają również podstawy judaizmu.

8.  Odczytywanie żydowskiego świata 
Zajęcia poświęcone najważniejszym miejscom związanym z żydowskim dziedzictwem: 
synagogom, mykwom, jesziwom i cmentarzom oraz – najogólniej rzecz biorąc - pojęciom 
ze słownika topografii żydowskiej; uczniowie zdobędą informacje o polskich miastach i 
miasteczkach, szczególnie ważnych ze względu na ich żydowską historię.

9.  Żydzi współczesnego świata 
Uczestnicy będą mieli sposobność zapoznać się z geografią i danymi demograficznymi 
współczesnego żydowskiego świata: podstawowymi faktami o Izraelu, o najważniejszych 
skupiskach diaspory żydowskiej, jak również o polskiej społeczności żydowskiej.

10.  Żydzi Warszawy 
  Opowieść o początkach i kolejnych etapach osadnictwa żydowskiego od czasów  
średniowiecza do chwili obecnej oraz o rozwoju życia tej społeczności w Warszawie,  
gdzie przed wojną co trzeci mieszkaniec był Żydem. Proponujemy odkrywanie tej wielkiej 
części dziedzictwa miasta i części obecnego życia Warszawy, która niekiedy jest mało znana.

Cykl IV: Polin, czyli 1000 lat historii polskich Żydów 
Żydzi mieszkają w Polsce od 1000 lat. Celem zajęć realizowanych w ramach tego cyklu jest 
poszerzenie wiedzy o historii Polski i Warszawy. Historyczne i kulturowe aspekty wspólnego 
życia opowiedziane zostaną z perspektywy żydowskiej. Zajęcia są pomyślane jako ciekawe 
rozwinięcie tej tematyki poruszanej na lekcjach w szkole. 

11.  Pierwsze spotkania, czyli Żydzi w Polsce Piastów i Jagiellonów 
Zajęcia prezentujące rolę społeczności żydowskiej w średniowiecznym państwie polskim 
oraz w gospodarce i kulturze Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Opowieść o narodzinach 
światowego centrum żydowskiego życia nad Wisłą.

12.  Rzeczpospolita Obojga Narodów – mozaika kultur i religii 
Zajęcia ukazujące społeczność żydowską jako część wielokulturowej Rzeczpospolitej. 
Przedstawienie jasnych i ciemnych stron życia mniejszości żydowskiej  
w XVII-wiecznej Polsce.

Program dla gimnazjów
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Cykl V: Zagłada, Holokaust, Szoa
Zajęcia z tego cyklu poświęcone są tematowi Zagłady dokonanej przez nazistów w czasie 
II wojny światowej. Przedstawiamy przyczyny, przebieg i skutki Holokaustu społeczności 
żydowskiej, a także eksterminacji innych mniejszości w Polsce i na świecie. Uczniowie poznają 
ralia życia w gettach, zapoznają się z historią powstania w getcie warszawskim, relacjami o 
polskich Sprawiedliwych oraz innymi tematami związanymi z Zagładą. 

13.  Zagłada Żydów Europy 
W czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów Żydów ze wszystkich okupowanych  
krajów europejskich. Podczas zajęć uczniowie dowiadują się o ideologii nazistowskiej  
i procesach, które doprowadziły do ludobójstwa. Uczniowie pracują z mapami, tekstami 
źródłowymi, fotografiami.   

14.  Powstanie w getcie we wspomnieniach świadków i w literaturze 
Zajęcia poświęcone są tematyce powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. 
Uczniowie poznają różnorodne biografie kilku bohaterek i bohaterów powstania. Konfron-
tują swoje wyobrażenia na temat powstania w getcie z tekstami źródłowymi (odezwami, 
poezją, fragmentami wspomnień). Oglądają relacje świadków ze zbiorów Shoah Founda-
tion i dyskutują na ten temat. Udział w zajęciach uświadamia uczniom, że za wydarzeniami 
historycznymi kryją się autentyczne ludzkie losy.

15.  Wrogość, obojętność, pomoc. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Zagłady polskich 
Żydów  
Uczniowie zapoznają się z historiami wybranych rodzin. Ważnym elementem zajęć jest 
dyskusja o motywach postępowania Polaków: od skrajnych przejawów wrogości poprzez 
postawy obojętne po heroiczne decyzje niesienia pomocy Żydom. Uczniowie poznają także 
powojenne losy rodzin polskich i żydowskich. W zajęciach wykorzystane są relacje ratowa-
nych i ratujących z portalu www.sprawiedliwi.org.pl. Uczestnicy zajęć pracują z tekstami 
źródłowymi i dyskutują na temat postaw moralnych.

16.  Sprawiedliwi wśród Narodów Świata   
Niezwykli ludzie w czasach zła. Praca oparta  na treściach zamieszczonych w portalu 
Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci (www.sprawiedliwi.org.pl). Zajęcia odbywają 
się w sali komputerowej.

17.  Życie codzienne w getcie warszawskim 
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z historią i topografią getta warszawskiego.  
Dowiadują się o warunkach życia codziennego w getcie warszawskim, o codziennej  
walce z głodem i śmiercią. Żydzi, którzy znaleźli się w getcie warszawskim, próbowali 
walczyć z trudną rzeczywistością na różne sposoby: poprzez działalność samopomocową, 
opiekę nad dziećmi, życie kulturalne, podziemną działalność polityczną, naukową i gospo-
darczą. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób miejsce po getcie zostało upamiętnione. 
Podczas zajęć młodzież ma okazję zapoznać się między innymi z pamiętnikami i wspo-
mnieniami swoich rówieśników, zdjęciami, materiałami zaczerpniętymi z podziemnego 
archiwum getta warszawskiego (Archiwum Emanuela Ringelbluma).

11



18.  Zagłada oczami dzieci 
Opowieści o tym, jak wszystko, co było proste i piękne stało się skomplikowane i 
okrutne. Wprowadzenie w trudną i tragiczną historię Zagłady poprzez literaturę, między 
innymi „Kotkę Brygidy”, „Córkę Mendla”, „Arkę czasu” i „Chciałam wzlecieć jak motyl”. 
Ukazanie losów żydowskich dzieci podczas II wojny światowej w literaturze pięknej i 
pamiętnikach Ocalałych.

19.  Ala z elementarza.  
Niezwykłe losy Aliny Margolis-Edelman. Zajęcia przedstawiające wojenne losy Aliny Mar-
golis-Edelman i ich wpływ na jej dalsze życie. Pokazanie siły człowieczeństwa i wagi życia 
ludzkiego dla osób, które przeżyły sytuacje skrajne. 

Cykl VI: Edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna
Zajęcia mające na celu kształtowanie wśród młodzieży otwartej postawy obywatelskiej  
oraz promowanie idei wielokulturowości; spotkania zachęcają do sprzeciwu wobec wszelkich 
przejawów dyskryminacji, wykluczenia, rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii. 

20.  Ludzie od zawsze są różni – świętujmy razem 
Zajęcia prezentujące sposoby świętowania ważnych wydarzeń rodzinnych i religijnych w 
różnych kręgach kulturowych. Zajęcia wpisują się w działania edukacyjne dla tolerancji i 
przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi.

21.  Żydzi – polskie dziedzictwo 
Zajęcia przygotowujące do realizacji projektu edukacyjnego mającego na celu poznanie 
dziedzictwa materialnego polskich Żydów w lokalnym środowisku. Praca z zastosowaniem 
treści prezentowanych w portalu Wirtualny Sztetl (www.sztetl.org.pl).

22.  Rzeczpospolita – wspólny dom 
Zajęcia przybliżające podstawowe konstytucyjne prawa mniejszości narodowych w Polsce 
i obowiązki obywateli w stosunku do grup mniejszościowych. Omówienie praw Unii Euro-
pejskiej i ich konsekwencji dla prawa polskiego w odniesieniu do mniejszości narodowych i 
etnicznych.

23.  Antysemityzm – czy to jest nasz problem? 
Zajęcia poświęcone omówieniu przykładów antysemityzmu oraz próbie zdefiniowania 
przyczyn i skutków tego zjawiska. Zajęcia są próbą opracowania pomysłów na skuteczne 
wyeliminowanie antysemityzmu z życia społecznego. 

24.  Jak pięknie się różnić 
Warsztaty dotykające problemu stosunku do inności i wykluczenia grup mniejszościo-
wych. Poprzez ćwiczenia symulacyjne i dyskusje - pracę na żywym doświadczeniu -  
młodzież będzie miała okazję poznać mechanizmy powstawania stereotypów i schematów 
relacji mniejszość – większość. Zajęcia wspierają ideę wielokulturowości i poszanowania 
różnorodności. 

Program dla gimnazjów
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Cykl I: Sztuka uświęcania czasu
Kalendarz żydowski to klucz do zrozumienia rytmu żydowskiego życia, zarówno poszczegól-
nych osób, jak i całych zbiorowości. Zajęcia w aktywny sposób przybliżą uczestnikom rytm 
życia żydowskiej rodziny: dzień powszedni i świąteczny na czele z szabatem. Umożliwią 
poznanie barwnych tradycji i zwyczajów, ich historyczną zmienność i lokalną różnorodność, 
między innymi poprzez zabawę ze wspaniałą sztuką bazującą na żydowskiej koncepcji czasu. 
Warsztaty, poza ogólnym wyjaśnieniem elementów kalendarza, dokładniej wprowadzą w te 
żydowskie uroczystości, które przypadają w czasie bliskim terminowi zajęć.

1.  Najważniejszy dzień – szabat 
Zajęcia przybliżające uczestnikom pojęcia związane z najważniejszym świętem w żydow-
skiej tradycji – szabatem. Uczestnicy poznają takie pojęcia, jak: chała, kidusz, błogosławień-
stwo. Dowiedzą się również o pochodzeniu tego święta i zasadach, które podczas niego 
panują. Zapoznają się z przedmiotami używanymi podczas obchodzenia szabatu oraz z 
czynnościami, od których tradycja zaleca wstrzymać się podczas świętowania.

2.  A oto cykl życia - tradycje i święta żydowskie  
Zajęcia poświęcone omówieniu kalendarza żydowskiego. Uczestnicy dowiedzą się,  
jak przebiegają żydowskie święta, kto jest ich adresatem i jakie wydarzenia upamiętniają. 
Święta, które zbiegają się z terminem zajęć, będą omówione szerzej.

Cykl II: Wokół żydowskiej tradycji i twórczości
Zestaw propozycji aktywnych zajęć o różnym charakterze od zabawy z alfabetem hebrajskim 
poprzez zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami na temat kultury żydow-
skiej po zaawansowane studium Biblii Hebrajskiej i Talmudu.

3.  Alef-bet – poznaj nowy alfabet 
Alfabet hebrajski na wesoło. Nauka rozpoznawania, pisania i czytania liter hebrajskich 
poprzez zabawy edukacyjne. Pisanie własnych imion po hebrajsku. Odkrywanie tajemnic 
alfabetu hebrajskiego.

4.  Alef-bejs – warsztaty literackie z jidysz 
Zajęcia wprowadzające w świat kultury jidysz poprzez teksty literackie, piosenki, ikonogra-
fię, plakaty itp. Uczestnicy będą mieli okazję spróbować odczytać proste teksty  w jidysz.

5.  Bejt Jehudi – przez wieki w żydowskim domu 
Zajęcia poświęcone poznaniu tradycyjnego żydowskiego domu, roli rodziny, a w niej  
- kobiety i mężczyzny. Omówione zostaną najważniejsze zasady funkcjonowania koszernej 
kuchni. Uczestnicy będą mogli poznać ciągłość i zmienność żydowskiej tradycji  
na przestrzeni dziejów.

6.  Biblia Hebrajska i Talmud 
Historia kanonu Biblii Hebrajskiej (zwanego Starym Testamentem) i jego znaczenie w 
judaizmie oraz wprowadzenie w żydowską tradycję ustną – Talmud. Na zajęciach uczestnicy 
analizują teksty źródłowe.
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7.  Legendy Żydów polskich
Zajęcia przybliżające świat żydowskich opowieści. Uczestnicy warsztatu poznają różne  
legendy żydowskie, mają także okazję stworzyć własne wersje opowieści. 

Cykl III: Żydowskie miejsca – żydowski świat
Przybliżenie ważnych miejsc, w których toczyło się i nadal trwa żydowskie życie religijne i spo-
łeczne. Ponadto wprowadzenie we współczesny świat żydowski w całej jego różnorodności, ze 
szczególnym uwzględnieniem państwa Izrael, największych skupisk diaspory oraz społeczno-
ści żydowskiej w Polsce

8.  Odczytywanie żydowskiego świata 
Zajęcia poświęcone zapoznaniu z najważniejszymi miejscami związanymi z żydowskim 
dziedzictwem: synagogami, mykwami, szkołami, jesziwami, cmentarzami. Uczestnicy po-
znają też podstawowe pojęcia ze słownika topografii żydowskiej. Dowiedzą się o miejscach 
w Polsce, które są szczególnie ważne ze względu na ich żydowską historię.

9.  Żydzi współczesnego świata 
Zajęcia wprowadzą w temat geografii współczesnego żydowskiego świata, pozwolą poznać 
podstawowe fakty o Izraelu i o najważniejszych skupiskach diaspory żydowskiej. Uczestnicy 
będą też mogli omówić najważniejsze fakty dotyczące współczesnej społeczności polskich 
Żydów.

Cykl IV: Polin, czyli 1000 lat historii polskich Żydów 
Żydzi mieszkają w Polsce od 1000 lat. Celem zajęć realizowanych w ramach tego cyklu jest 
poszerzenie wiedzy o historii Polski. Zajęcia są pomyślane jako ciekawe rozwinięcie tej tema-
tyki poruszanej na lekcjach w szkole. 

10.  Żydzi – obywatele II Rzeczpospolitej 
Zajęcia opowiadające o życiu społecznym, kulturalnym, religijnym i politycznym społecz-
ności żydowskiej w okresie międzywojennym. Losy grupy ukazane przez pryzmat indywi-
dualnych ludzkich historii.

11.  Żydzi w PRL – ofiary, świadkowie czy beneficjenci systemu? 
Zajęcia opowiadające o próbie rekonstrukcji życia żydowskiego w Polsce po Zagładzie. 
Omówienie kolejnych dziesięcioleci PRL i dylematów: zostać czy wyjechać, przeczekać czy 
współpracować.

12.  Doświadczenie Marca ‘68 
Podczas tych zajęć zapoznajemy uczniów ze skomplikowanym tłem politycznym wydarzeń 
marcowych: antysemicką polityką władz PRL, wojną sześciodniową, sprawą „Dziadów” 
oraz buntu studenckiego. Młodzież pracuje z tekstami źródłowymi i ikonografią, poznaje 
relacje studentów, którzy brali udział w buncie, oraz czyta wspomnienia emigrantów mar-
cowych oraz tych, którzy pozostali w kraju. 
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13.   Mała liczebność, a duża obecność, czyli Żydzi polscy po 1989 r. 
Zajęcia przybliżające najnowszą historię wolnej, demokratycznej Polski i odrodzenia 
żydowskiego życia. Przedstawienie różnorodności społeczności żydowskiej, dylematów ją 
nurtujących i debat toczących się w śród jej członków. 

Cykl V: Zagłada, Holokaust, Szoa
Zajęcia z tego cyklu poświęcone są tematowi Zagłady dokonanej przez nazistów w czasie II 
wojny światowej. Przedstawiamy przyczyny, przebieg i skutki Holokaustu społeczności ży-
dowskiej (a także eksterminacji innych mniejszości) w Polsce i na świecie. Uczniowie poznają 
realia życia w gettach, zapoznają się z historią powstania w getcie warszawskim i relacjami 
o polskich Sprawiedliwych. Jeden z warsztatów poświęcamy również tematowi Porajmos – 
zagładzie Romów.

14.   Przed Zagładą: antyjudaizm i nowoczesny antysemityzm, narodziny nazistowskich Niemiec 
Negatywne nastawienie otoczenia do Żydów towarzyszyło im od czasów najdawniejszych. 
Celem zajęć jest zrozumienie, jakie były powody tej niechęci, poznanie głównych me-
chanizmów budowania antyżydowskich mitów i oskarżeń, których używała nazistowska 
propaganda. Uczestnicy dowiedzą się o tym, w jaki sposób dawny antyjudaizm przobraził 
się w XX wieku do postaci wyrafinowanej, morderczej w skutkach oficjalnej ideologii  
hitlerowskich Niemiec.

15.  Zagłada Żydów Europy 
W czasie II wojny światowej zginęło 6 milionów Żydów ze wszystkich okupowanych kra-
jów europejskich. Podczas zajęć dotyczących Zagłady uczniowie poznają założenia ideolo-
gii nazistowskiej i analizują procesy, które doprowadziły do ludobójstwa. Uczniowie pracują  
z mapami, tekstami źródłowymi i fotografiami. 

16.  Powstanie w getcie we wspomnieniach świadków i w literaturze 
Zajęcia poświęcone są tematyce powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. 
Uczniowie poznają różnorodne biografie kilku bohaterek i bohaterów powstania. Mają 
szansę konfrontacji swoich wyobrażeń na temat powstania w getcie z tekstami źródłowy-
mi (odezwami, poezją, fragmentami wspomnień). Uczniowie oglądają relacje ze zbiorów 
Shoah Foundation i dyskutują na temat obejrzanego materiału. Udział w zajęciach uświa-
damia ich uczestnikom, że za wydarzeniami historycznymi kryją się autentyczne ludzkie 
losy.  

17.  Wrogość, obojętność, pomoc. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Zagłady polskich Żydów  
Uczniowie zapoznają się z historiami wybranych rodzin. Ważnym elementem zajęć jest 
poznanie motywów postępowania Polaków: od skrajnych przejawów wrogości poprzez 
postawy obojętne po heroiczne decyzje niesienia pomocy Żydom. Uczniowie poznają także 
powojenne losy rodzin polskich i żydowskich. W zajęciach wykorzystane są relacje ratowa-
nych i ratujących z portalu www.sprawiedliwi.org.pl. Uczniowie pracują z tekstami źródło-
wymi i dyskutują na temat postaw moralnych uczestników omawianych wydarzeń.
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18.  Sprawiedliwych wśród Narodów Świata  
Niezwykli ludzie w czasach zła. Praca oparta na treściach zamieszczonych w portalu  
Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci (www.sprawiedliwi.org.pl). Zajęcia odbywają 
się w sali komputerowej.

19.  Życie codzienne w getcie warszawskim 
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z historią i topografią getta warszawskiego. Dowie-
dzą się o warunkach życia w getcie warszawskim, o codziennej walce z głodem i śmiercią. 
Żydzi, którzy znaleźli się w getcie warszawskim, próbowali walczyć z trudną rzeczywisto-
ścią na różne sposoby: poprzez działalność samopomocową, opiekę nad dziećmi, życie 
kulturalne, podziemną działalność polityczną, naukową i gospodarczą. Uczniowie dowiedzą 
się, w jaki sposób miejsce po getcie zostało upamiętnione. Podczas zajęć młodzież ma 
okazję zapoznać się między innymi z pamiętnikami i wspomnieniami swoich rówieśników, 
zdjęciami, przykładami zaczerpniętymi z podziemnego archiwum getta warszawskiego 
(Archiwum Emanuela Ringelbluma). 

20.  Zagłada oczami dzieci – jak wszystko, co było proste i piękne,  
stało się skomplikowane i okrutne 
Wprowadzenie w trudną i tragiczną historię Zagłady poprzez literaturę, między innymi: 
„Kotkę Brygidy”, „Córkę Mendla”, „Arkę czasu” i „Chciałam wzlecieć jak motyl”. Ukazanie 
losów żydowskich dzieci podczas II wojny światowej w literaturze pięknej i pamiętnikach 
Ocalałych.

21.  Ala z elementarza 
Niezwykłe losy Aliny Margolis-Edelman. Zajęcia przedstawiające wojenne losy Aliny 
Margolis-Edelman i ich wpływ na jej późniejsze życie. Pokazanie siły humanitaryzmu i wagi 
życia ludzkiego dla osób, które przeżyły sytuacje skrajne. 

22.  Filozofia i kultura wobec Zagłady 
Radykalne zło, z jakim ludzkość zetknęła się w czasie II wojny światowej, dokonało prze-
łomu w myśleniu o człowieku. Od tamtej pory staramy się zrozumieć, czym była Zagłada. 
Jak to możliwe, że się wydarzyła? Jakie są jej konsekwencje? W jaki sposób upamiętniać 
ofiary Zagłady? W czasie warsztatu uczestnicy będą mogli poznać odpowiedzi, jakich 
na te pytania udzielają filozofowie i twórcy kultury. Będą też zaproszeni do samodzielnej 
refleksji i do wypracowania autorskich projektów upamiętniających ofiary.

23.  Porajmos – Zagłada Romów 
Zajęcia mają na celu uwrażliwienie uczniów na tematykę Zagłady Romów dokonanej  
przez nazistów w czasie II wojny światowej. Porajmos (z języka romskiego Pochłonięcie) 
miało masowy i bezwzględny charakter, podobnie jak planowe mordowanie Żydów przez 
III Rzeszę. Niestety temat ten podejmowany jest o wiele rzadziej. W misję edukacyjną 
naszego muzeum pragniemy włączyć nauczanie o historii wszystkich ofiar eksterminacji. 
Zajęcia mają formę warsztatu-dyskusji połączonego z wykładem. Bazują na unikalnym 
materiale relacji uczestników tamtych wydarzeń.

Program dla szkół ponadgimnazjalnych
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Cykl VI: Edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna
Zajęcia mające na celu kształtowanie wśród młodzieży otwartej postawy obywatelskiej oraz 
promowanie idei wielokulturowości; spotkania zachęcają do sprzeciwu wobec wszelkich prze-
jawów dyskryminacji, wykluczenia, rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii. 

24.  Żydzi – polskie dziedzictwo 
Zajęcia przygotowujące do realizacji projektu edukacyjnego mającego na celu poznanie 
dziedzictwa materialnego polskich Żydów w lokalnym środowisku. Praca z treściami porta-
lu Wirtualny Sztetl (www.sztetl.org.pl).

25.  Rzeczpospolita – wspólny dom 
Zajęcia przybliżające podstawowe konstytucyjne prawa mniejszości narodowych w Polsce i 
obowiązki obywateli w stosunku do grup mniejszościowych. Omówienie praw Unii Europej-
skiej i ich konsekwencji dla prawa polskiego w odniesieniu do mniejszości narodowych  
i etnicznych.

26.  Antysemityzm – czy to jest nasz problem? 
Zajęcia poświęcone omówieniu przykładów antysemityzmu, próbie określenia przyczyn  
i skutków tego zjawiska. Zajęcia są próbą opracowania pomysłów na skuteczne wyelimino-
wanie antysemityzmu z życia społecznego. 

27.  Jak pięknie się różnić 
Warsztaty dotykające problemu stosunku do inności i wykluczenia grup mniejszościowych. 
Poprzez ćwiczenia symulacyjne i dyskusje - pracę na żywym doświadczeniu - młodzież 
będzie miała okazję poznać mechanizmy powstawania stereotypów i schematów relacji 
mniejszość–większość. Zajęcia wspierają idee wielokulturowości i poszanowania różnorod-
ności.

28.  „Most nad Wadi” – Izraelczycy i Palestyńczycy budują most ponad nienawiścią 
Zajęcia oparte o film o trudnym współżyciu Izraelczyków i Palestyńczyków, którzy próbują 
budować pokojowe współistnienie, tworząc międzykulturową szkołę dla swoich dzieci.

Program dla szkół ponadgimnazjalnych
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Spacery edukacyjne  
po żydowskiej Warszawie  
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Spacery edukacyjne  
po żydowskiej Warszawie 
1.  „Warszawa jest moja i ja jestem jej” – Warszawa Janusza Korczaka 

Biografia Janusza Korczaka ukazana poprzez miejsca, w których żył i pracował. Uczniowie 
odwiedzają miejsca związane ze znanym pisarzem i pedagogiem. Poznają jego biografię i 
podstawowe zasady, którymi kierował się w pracy z dziećmi. 
Adresaci: klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
Spacer rozpoczyna się przy ul. Jaktorowskiej 6 (Dom Dziecka nr 2, dawny Dom Sierot Janusza 
Korczaka).

2.  „Historia zamknięta w słoiku” – Warszawa Ireny Sendlerowej 
Biografia Ireny Sendlerowej pokazana w przestrzeni miasta. Podjęcie problemu ratowania 
dzieci żydowskich i ich ukrywania po aryjskiej stronie. Omówienie postaw Polaków wobec 
żydowskich współobywateli, przywołanie postaci Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 
Adresaci: klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
Spacer rozpoczyna się przy kościele św. Wojciecha, róg ul. Wolskiej i Sokołowskiej.

3.  Warszawa Juliana Tuwima 
Warszawa Juliana Tuwima to nie tylko międzywojenne kawiarnie, gdzie poeta przesiadywał 
w gronie skamandrytów, kabarety z jego przebojami i skeczami, redakcja „Wiadomości 
Literackich”, ale także Warszawa ludu, którego język doskonale odtworzył w „Kwiatach 
polskich”. Spacer po ciekawych miejscach Warszawy przypomni uczniom twórczość i 
życie poety – mistrza polskiej mowy, syna żydowskiej rodziny, genialnego tłumacza poezji 
rosyjskiej. Spacer pokaże dawną Warszawę, stolicę odrodzonej Polski, opiewanej, a potem z 
goryczą krytykowanej przez skamandrytów.  
Adresaci: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
Spacer rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Wareckiej i ul. Nowy Świat.

4.  Spacer detektywistyczny „Hilary” śladami Julina Tuwima w Warszawie 
Podczas spaceru – zabawy detektywistycznej – młodsi uczniowie przypomną sobie popu-
larne wiersze Tuwima, poznają podstawowe fakty z życia poety oraz poszukają śladów życia 
poety w Warszawie. Co pan Hilary ma wspólnego z Julianem Tuwimem? Gdzie urodził się 
poeta? Który wiersz Tuwima opowiada o współpracy? Zapraszamy do wspólnej zabawy! 
Adresaci: klasy IV-VI szkoły podstawowej; możliwe jest przeprowadzenie krótszej wersji spaceru 
dla klas II-III szkoły podstawowej. 
Spacer rozpoczyna się w Ogrodzie Saskim przy fontannie Henryka Marconiego.

5.  Małe getto 
Spacer prowadzi uczniów przez część warszawskiego getta, która znajdowała się na 
południe od ówczesnej ul. Leszno (obecnie Al. Solidarności). W trakcie spaceru uczestnicy 
dowiedzą się, jakie instytucje znajdowały się w tej części zamkniętej dzielnicy żydowskiej, 
jak jej mieszkańcy starali się przetrwać terror zorganizowany przez okupanta, oraz będą 
mogli zobaczyć ślady upamiętniające małe getto, które zostało ostatecznie zlikwidowane 
latem 1942 roku.  
Adresaci: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
Spacer rozpoczyna się przy ul. Złotej 62, w podwórku.
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6.  Powstanie w getcie warszawskim 
19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim rozpoczęło się powstanie. Spacer przybliży 
wydarzenia tamtego okresu oraz opowie o ważnych miejscach i o samych powstańcach. 
Spacer obejmuje rejon najintensywniejszych walk, w których brały udział obydwie pod-
ziemne organizacje: Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy. Kończy 
się przy budynku Muzeum Historii Żydów Polskich, na wprost Pomnika Bohaterów Getta 
wzniesionego w piątą rocznicę wybuchu powstania. 
Adresaci: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 
Spacer rozpoczyna się przy ul. Długiej 52, przy budynku Arsenału.

7.  Śladami bohaterów książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”  
Spacer śladami bohaterów getta warszawskiego odbywa się na terenie Muranowa.  
Uczniowie poznają historię powstania w getcie warszawskim i losy jego bohaterów. Zwiedzą 
najważniejsze miejsca pamięci związane z warszawskim gettem. Zapoznają się ze wspo-
mnieniami, tekstami literackimi i fotografiami. 
Adresaci: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 
Spacer rozpoczyna się przed wejściem głównym do Muzeum Historii Żydów Polskich.

8.  Życie codzienne w warszawskim getcie 
Jak wyglądało życie codzienne w getcie warszawskim? Spacer z przewodnikiem wzdłuż 
dawnej ulicy Leszno, niegdyś pełnej gwaru i ruchu ze względu na usytuowane tam teatry 
i artystyczne kawiarnie. To właśnie w tym miejscu koncertował Władysław Szpilman, bo-
hater filmu „Pianista”, i śpiewały Wiera Gran oraz Marysia Ajzensztadt – „słowik warszaw-
skiego getta”. Spacer przywraca pamięć o świecie, który skończył się wraz z zagładą getta.
Adresaci: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Spacer rozpoczyna się przy ul. Andersa 1,  róg Al. Solidarności, przed wejściem do kina Muranów.

9.  Odkryj Muzeum Historii Żydów Polskich i miejsca pamięci Muranowa  
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. Spacer obejmuje odkrywanie 
historii dzielnicy poprzez znajdujące się na Muranowie miejsca pamięci i pomniki oraz 
wizytę w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich, którego unikalna architektura łączy się 
z historią miejsca. 
Adresaci: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Spacer rozpoczyna się przy ul. Stawki, przy Pomniku Umschlagplatz.

Spacery edukacyjne  
po żydowskiej Warszawie 
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Oferta dostosowana jest do wszystkich poziomów nauczania i została przygotowana  z 
uwzględnieniem warunków panujących w placówkach przyszpitalnych. 

Wszystkie zajęcia lekcyjne z oferty muzeum realizują podstawę programową kształcenia ogól-
nego obowiązującą w polskich szkołach, mają charakter warsztatów angażujących uczniów, 
wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne i aktywne metody pracy w zależności od samo-
poczucia, możliwości i etapu kształcenia na którym znajduje się uczeń. Zapewniamy wszystkie 
materiały edukacyjne.

1.  Najważniejszy dzień – szabat 
Zajęcia plastyczno-muzyczne połączone z wykładem, przybliżające uczestnikom pojęcia 
związane z najważniejszym świętem w żydowskiej tradycji – szabatem. Uczestnicy poznają 
takie pojęcia jak: chała, kidusz, hawdala. Dowiedzą się również o zasadach dotyczących tego 
święta. Zapoznają się z przedmiotami używanymi do obchodzenia szabatu oraz z czynno-
ściami, od których tradycja zaleca wstrzymać się podczas tego święta.

2.  A oto cykl życia – tradycje i święta żydowskie 
Zajęcia poświęcone omówieniu cyklu życia w oparciu o kalendarz żydowski. Uczestnicy 
dowiedzą się, jak przebiegają żydowskie święta, kto jest ich adresatem i jakie wydarzenia 
upamiętniają.

3.  Alef-bet – poznaj nowy alfabet 
Alfabet hebrajski na wesoło. Nauka rozpoznawania, pisania i czytania liter hebrajskich przy 
pomocy zabaw edukacyjnych. Pisanie własnych imion po hebrajsku. Odkrywanie tajemnic 
alfabetu hebrajskiego.

4.  Znaki zodiaku z synagogi z Gwoźdźca – magiczny świat drewnianych synagog  
Zajęcia pozwalające uczniom poznać i zrozumieć symbolikę zawartą w zodiaku w kon-
tekście żydowskiego kalendarza. Uczniowie będą mieli szansę pobawić się w artystów i 
zaprojektować własne polichromie   na wzór polichromii z synagogi z Gwoźdźca, której 
dach zrekonstruowano w galerii „Miasteczko”. Starsi uczniowie zapoznają się z symboliką 
zawartą na polichromii za pomocą gry. 

Edukacja w szkołach przyszpitalnych
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OFERTA EDUKACYJNA 
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO 
im. Emanuela Ringelbluma
I.  Kultura i tradycja żydowska
1. Tora - fundament judaizmu 
2. Od kołyski aż po grób. Rytuały w życiu religijnego Żyda 
3. Kalendarz i święta żydowskie 
4. Synagoga jako centrum życia religijnego i wspólnotowego 
5. Fanaberie i bachory (o wzajemnych wpływach języka polskiego i jidysz) 
6. Janusza Korczaka niezgoda ze światem  

7. Miejsce w historii 
8.  Tłomackie – serce żydowskiej Warszawy 
9.  Archiwum Ringelbuma (historia i znaczenie podziemnego archiwum getta 

warszawskiego) 

II.  Obcy i niemili 
1. Od antyjudaizmu do antysemityzmu  
2. Demony II Rzeczpospolitej 
3. Stereotypy, uprzedzenia, stygmatyzacja (gra edukacyjna)

III.  Zagłada 
1. Życie, walka i śmierć w getcie warszawskim 
2. 912 dni Getta (wokół filmu składającego się z unikatowych archiwaliów) 
3. Opór i Zagłada. Wysiłek zbrojny Żydów Polskich 
4. Obraz Holokaustu w kinematografii światowej (na podstawie kolażu filmów)

IV.  Spacery edukacyjne
1. Śladami XIX i XX wiecznych żydowskich pisarzy Warszawy
2. Cmentarz żydowski przy ul. Okopowej 
3. Odkrywanie żydowskiej Pragi 
4. Warszawa Janusza Korczaka 
5. Korczak na rowerze (propozycja dla cyklistów)
6. Niezatarte ślady getta warszawskiego 

W celu rezerwacji zajęć i spacerów prosimy o kontakt z Działem Edukacji  
i Projektów Kulturalnych ŻIH: edukacja@jhi.pl, tel. (22) 827 92 21 wew. 102

Żydowski Instytut Historyczny 
im. Emanuela Ringelbluma
Ul. Tłomackie 3/5 Warszawa
www.jhi.pl

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma



Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
Informacje i rezerwacje: (+48) 22 471 0301

rezerwacje@jewishmuseum.org.pl
www.jewishmuseum.org.pl

Realizacja bezpłatnych zajęć edukacyjnych możliwa dzięki wsparciu:

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org


