
 
 
 

 

 

Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

tel. (+48) 22 596 67 00 / fax (+48) 22 596 67 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muzeum Warszawy oraz Oddziały 
zapraszają do udziału w akcji „Lato w Mieście 2017”. 

 
Zajęcia będą realizowane od wtorku do piątku w dniach 

27-30 czerwca, 4-28 lipca oraz 1-31 sierpnia 2017 r. 
 

Godziny zajęć: 10:00, 12:00 (do uzgodnienia). 
 

Czas trwania zajęć: ok. 1/ 1,5 godz. 
 

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób. 
 

Zgłoszenia przyjmowane są pod wskazanymi numerami telefonów. 
 

Koszt: 1 zł - jedna lekcja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział Edukacji Muzeum Warszawy 
Rynek Starego Miasta 28 w Warszawie, tel. 665 645 603 

 
 
Szlakiem legend warszawskich (lekcja plenerowa) 
 
Zajęcia w formie spaceru, w trakcie którego uczestnicy poznają treść legend opowiadanych 
w miejscach, z którymi wiąże się ich akcja: Rynek Starego Miasta, ul. Krzywe Koło (legenda 
o bazyliszku), ulica Świętojańska (legenda o niedźwiedziu), ul. Kanonia (dzwon, który spełnia 
życzenia), taras widokowy (legenda o warszawskiej syrenie). 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy 0–III, IV–VI). 
Terminy: wtorek - piątek (27 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.) 
Godziny: 10:00, 12:00 (do uzgodnienia) 
Czas trwania: ok. 1 godziny 
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób 
Miejsce spotkania: Rynek Starego Miasta 42 
Zgłoszenia przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603 
 
 
Zagadkowe dekoracje (lekcja plenerowa) 
 
Zajęcia w formie spaceru po Starym Mieście, w trakcie którego przyjrzymy się dokładnie 
dekoracjom staromiejskich kamienic. Na naszej trasie spotkamy baśniowe stworzenia, groźne 
zwierzęta a także zaskakujące postacie. Rozszyfrujemy symbolikę tajemniczych rzeźb i malowideł 
oraz porozmawiamy o ich twórcach. Sprawdzimy, które dekoracje są najstarsze oraz gdzie można 
spotkać te najnowsze, pochodzące już z XXI wieku. 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy 0–III, IV–VI). 
Terminy: wtorek - piątek (27 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.) 
Godziny: 10:00, 12:00 (do uzgodnienia) 
Czas trwania: ok. 1 godziny 
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób 
Miejsce spotkania: Rynek Starego Miasta 42 
Zgłoszenia przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603 
 
 
Bajki, baśnie, animacje (lekcja filmowa) 
 
Wykorzystując film animowany oraz eksponaty, uczniowie zastanawiają się nad różnymi formami 
opowiadania bajek i baśni. Odkrywają, jak z jednego przedmiotu może wyniknąć cała opowieść. 
Wybrane przez uczestników rzeczy stają się inspiracją do samodzielnej twórczości. Dzieci 
wymyślają własne bajki i wykonują do nich ilustracje. 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy 0–III, IV–VI). 
Terminy: wtorek - piątek (27 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.) 
Godziny: 10:00, 12:00 (do uzgodnienia) 
Czas trwania: ok. 1 godziny 
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób 
Miejsce spotkania: Rynek Starego Miasta 42 
Zgłoszenia przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

tel. (+48) 22 596 67 00 / fax (+48) 22 596 67 20 

 

 
 

Centrum Interpretacji Zabytku 
ul. Brzozowa 11/13 w Warszawie, tel. 665 645 603 

 

Śladami odbudowy Starego Miasta (lekcja plenerowa) 
 

Zajęcia, w formie spaceru, podczas których uczestniczy poznają czym jest Lista Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Dowiedzą się, dlaczego na zrekonstruowanych po II wojnie światowej 
kamienicach są znaczki „ZABYTEK” oraz z jakiego powodu Stare Miasto zostało wpisane na tą 
listę. W trakcie spaceru zwrócimy uwagę na autentyczne detale architektoniczne wkomponowane 
w odbudowane kamienice, przedstawimy historię odbudowy kamienic, Barbakanu oraz historię 
rekonstrukcji murów miejskich z wyjaśnieniem ich pierwotnej funkcji. 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy 0–III, IV–VI). 
Terminy: wtorek - piątek (27 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.) 
Godziny: 10:00, 12:00 (do uzgodnienia) 
Czas trwania: ok. 1 godziny 
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób 
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13 
Zgłoszenia przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603 
 
 

Muzeum Drukarstwa 
ul. Ząbkowska 23/25 w Warszawie, tel. 22 620 60 42 

 
Ksiąg wiązanie czyli książki powstawanie (lekcja muzealna i zajęcia warsztatowe) 
 
Zajęcia poświęcone dziejom książki. W pierwszej części wykładu uczestnicy zapoznają się 
z rodzajami materiałów pisarskich, historią książki i postacią Jana Gutenberga. W części 
warsztatowej uczestnicy otrzymają igłę z nicią a następnie zszyją przygotowane składki w gotową 
książeczkę-notesik, którą własnoręcznie ozdobią gotowym linorytem (prace każdy zabierze do 
domu). 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy 0–III, IV–VI). 
Terminy: wtorek - piątek (27 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.) 
Godziny: 10:00, 12:00 (do uzgodnienia) 
Czas trwania: ok. 1 godziny 
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób 
Miejsce spotkania: Muzeum Drukarstwa, ul. Ząbkowska 23/25 
Zgłoszenia przyjmuje: Barbara Rogalska, Łukasz Sobierajski tel. 22 620 60 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muzeum Warszawskiej Pragi 
ul. Targowa 50/52 w Warszawie, tel. 22 518 34 07 

 
Płynie Wisła, płynie 
 
Zajęcia poświęcone Wiśle i jej roli w życiu mieszkańców Pragi od czasów dawnych po dzień 
dzisiejszy. W trakcie zwiedzania ekspozycji, uczestnicy dowiedzą się co działo się na rzece w XVIII 
wieku oraz na ilu plażach warszawiacy odpoczywali przed wojną. W części warsztatowej wykonamy 
kolaż zainspirowany tematem rzeki. 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy III–VI)  
Terminy: wtorek - piątek (30 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.) 
Godzina: 10:00 
Czas trwania: ok. 1,5 godziny  
Maksymalna liczba uczestników: 25 
Miejsce spotkania: Muzeum Warszawskiej Pragi , ul. Targowa 50/52 
Zgłoszenia przyjmuje: Anna Wigura, tel.: 22 518 34 07 
 
Targowa, serce Pragi 
 
Zajęcia poświęcone ulicy Targowej, która stanowi centrum dzielnicy. W trakcie spotkania 
porównamy wygląd ulicy w XVIII wieku, z tym, co widzimy z okien muzeum. W części warsztatowej 
wykonamy stempelki, które posłużą nam do stworzenia miejskiego krajobrazu. Zajęcia odbywają się 
na wystawie czasowej Projekt Praga. 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy III–VI)  
Terminy: od wtorku do piątku (30 czerwca-14 lipca, 7 - 31 sierpnia) 
Godzina: 10:00 
Czas trwania: ok. 1,5 godziny  
Maksymalna liczba uczestników: 25 
Miejsce spotkania: Muzeum Warszawskiej Pragi , ul. Targowa 50/52 
Zgłoszenia przyjmuje: Anna Wigura, tel.: 22 518 34 07 
 
 

Muzeum Ordynariatu Polowego 
ul. Długa 13/15 w Warszawie, tel.: 665 645 603 

 
Wielki mały człowiek (lekcja muzealna) 
 
Na podstawie wybranych postaci kapelanów przedstawionych na ekspozycji uczniowie dowiedzą 
się, na czym polega ich służba. Noszą mundury, ale nie mają przy sobie broni. Czy można ich 
nazwać prawdziwymi żołnierzami? Czy pozostają „tylko” kapłanami? Jak wygląda posługa 
kapelańska? Na czym polega ich wielkość, skoro nie walczą z bronią w ręku i często pozostają 
niezauważeni? 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy 0–III, IV–VI). 
Termin: wtorki i czwartki (27 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.) 
Godzina: 10:00 
Czas trwania: ok. 1 godziny 
Maksymalna liczba uczestników: np. 25 osób 
Miejsce spotkania: Muzeum Ordynariatu Polowego, ul. Długa 13/15 w Warszawie 
Zgłoszenia przyjmuje: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel.: 665 645 603 
 
 
 



 
 
 

 

 

Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

tel. (+48) 22 596 67 00 / fax (+48) 22 596 67 20 

 

Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry 
05-152 Czosnów, powiat nowodworski, tel. 22 720 81 14 

 
Wokół Palmir - ścieżka edukacyjna (spacer) 
 
Lekcja realizowana na ścieżce edukacyjnej, prowadzącej wokół Muzeum-Miejsca Pamięci Palmiry, 
w malowniczym lesie, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy zapoznają się ze 
zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym, na który składają się: las sosnowy, wydmy, 
endemiczne brzozy czarne, bagno oraz zniszczenia dokonane przez trąbę powietrzną. Opowiemy 
również o  wybranych fragmentach historii miejsca tj. pozostałościach po przedwojennej Prochowni, 
zwycięskiej potyczce we wrześniu 1939 r. z niemieckimi czołgami i wreszcie o zbrodni dokonanej 
przez Niemców w czasie okupacji. Elementem niezmiernie ważnym jest budowanie postawy 
szacunku wobec przyrody i historii. 
 
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy 0–III, IV–VI). 
Termin: środy i czwartki (w zależności od warunków atmosferycznych) 
Godzina: np. 11:00 
Czas trwania: ok. 1 godzina 
Maksymalna liczba uczestników: np. 25 osób 
Miejsce spotkania: Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry (Puszcza Kampinoska) 
Zgłoszenia przyjmuje: Muzeum-miejsce Pamięci Palmiry tel. 22 720 81 14,  e-mail: 
palmiry@muzeumwarszawy.pl 
 


