
Projekt edukacyjny Forum Dialogu „Razem
odkrywamy żydowską historię i kulturę”

Oferta Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Szkoły podstawowe  (klasy VI – VIII)

Oprowadzania po wystawie stałej (90 minut)

▪ Odkryj historię polskich Żydów – podróż przez historię
Polski opowiedzianą przez jej żydowskich
mieszkańców. Spacer bez kart pracy, polecany grupom,
które w trakcie wizyty w muzeum chcą skoncentrować się
na kontakcie z przewodnikiem i wystawą.
 

▪ Podróż przez Polin – spacer opowiadający o codziennym
życiu Żydów w dawnej Polsce oraz o ich obyczajach i
religii. Spacer z kartami pracy, polecany grupom, które w
trakcie wizyty na wystawie, prócz opowieści przewodnika,
chciałyby mieć możliwość samodzielnego rozwiązywania
zadań.

Warsztaty edukacyjno-integracyjne (120 minut)

Spotkania z kulturą żydowską – odwiedzimy synagogę,
karczmę i dom żydowski. Poznamy zwyczaje szabatowe,
charakterystyczne przedmioty i ich symbolikę.

http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2017/09/06/szkola-podstawowa-7-8-i-gimnazjum-dawno-temu-w-miasteczku


Jak pięknie się różnić? – różnice mogą prowadzić do
konfliktów, mogą też być wielkim bogactwem.
Zapraszamy do ćwiczeń, które uczą otwartości.

Gry i zabawy dzieci żydowskich (klasy VI) – dowiemy
się, jak się gra w klipę czy cymbergaja i dowiemy się
czemu słychać jidysz w niektórych polskich wyliczankach.

Dylematy młodych (klasy VII – VIII) – uczestnicy
warsztatów zanurzą się w barwny międzywojenny świat
widziany z perspektywy młodzieży. Poznając dylematy
swoich rówieśników uczniowie i uczennice będą mieli
okazję do refleksji nad własnymi wyborami.

Terminy warsztatów
Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjnym i na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie przy ulicy Anielewicza 6. Są one prowadzone w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godzinach 10.15-12.15 oraz 13.00-15.00.

Bardzo prosimy, aby każda grupa stawiała się w muzeum 15 min przed godziną rozpoczęcia
zarezerwowanych zajęć. To konieczne ze względu na procedury bezpieczeństwa oraz inne
czynności organizacyjne przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 min,
edukator ma prawo odwołać zajęcia lub je znacznie skrócić. W szczególnych sytuacjach
losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Szkoły ponadpodstawowe:

Oprowadzania po wystawie stałej

Odkryj historię polskich Żydów (90 minut) – podróż
przez historię Polski opowiedzianą przez jej żydowskich
mieszkańców. Spacer bez kart pracy, polecany grupom,

http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/gimnazjum-jak-pieknie-sie-roznic
http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/szkola-podstawowa-4-6-gry-i-zabawy-zydowskie
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2020/08/24/szkola-podstawowa-7-8-dylematy-mlodych
https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2019/08/05/szkoly-ponadpodstawowe-odkryj-historie-polskich-zydow


które w trakcie wizyty w muzeum chcą skoncentrować się
na kontakcie z przewodnikiem i wystawą.

Lekcja (z) historii: "swoi" i "obcy". Jak nie dopuścić,
aby uprzedzenia zwyciężyły? (120 minut) – spacer z
kartami pracy, polecany klasom zainteresowanym
dialogiem międzykulturowym oraz problematyką praw
człowieka.

Warsztaty edukacyjno – integracyjne (120 minut)

Spotkania z kulturą żydowską – na wystawie stałej
przyjrzymy się barwnej synagodze i rekonstrukcji domu
żydowskiego, poznamy elementy tradycji i kultury
żydowskiej.

Jak pięknie się różnić? – różnice mogą prowadzić do
konfliktów, mogą też być wielkim bogactwem.
Zapraszamy do ćwiczeń, które uczą otwartości.

Mechanizmy propagandy – podczas zajęć uczestnicy i
uczestniczki będą rozwijać umiejętności krytycznego
myślenia i analizy źródeł.

Terminy warsztatów
Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjnym i na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie przy ulicy Anielewicza 6. Są one prowadzone w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godzinach 10.15-12.15 oraz 13.00-15.00.

Bardzo prosimy, aby każda grupa stawiała się w muzeum 15 min przed godziną rozpoczęcia
zarezerwowanych zajęć. To konieczne ze względu na procedury bezpieczeństwa oraz inne
czynności organizacyjne przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli grupa spóźni się więcej niż 15 min,

http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/szkola-ponadgimnazjalna-spotkania-z-kultura-zydowska
http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/szkola-ponadgimnazjalna-jak-pieknie-sie-roznic
http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2018/08/20/szkoly-ponadpodstawowe-informacja-propaganda-fake-news


edukator ma prawo odwołać zajęcia lub je znacznie skrócić. W szczególnych sytuacjach
losowych zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany ich tematu.

Spacer edukacyjny (zamiast warsztatu)

Żydowskie miejsca w Warszawie – spacer po
Muranowie, dawnej dzielnicy żydowskiej (90 minut)

Jak wyglądały okolice Muzeum POLIN sto lat temu? Jaka
była codzienność żydowskich mieszkańców tej części
Warszawy? W trakcie spaceru wokół muzeum wybierzemy
się w podróż w czasie. Będziemy szukać ulic i domów,
których dziś już nie ma. Wyobraźnia, wsparta
archiwalnymi fotografiami, pozwoli nam usłyszeć gwar
Nalewek, niegdyś głównej ulicy tej dzielnicy miasta, i
spotkać się z utalentowanymi kobietami, które los związał
z Muranowem. Odwiedzimy miejsce, w którym narodził
się język esperanto, i sprawdzimy, ile potrafimy z niego
zrozumieć. Wspólnie z przewodnikiem będziemy
odszyfrowywać ukryte znaczenia pomników i murali, które
przypominają trudną historię tej części miasta.
Porozmawiamy o tym, jak ludzie pamiętają przeszłość albo
dlaczego chcą o niej zapomnieć.

UWAGA: 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. Na trasie spaceru znajdują się wzniesienia i schody.


