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W 2018 roku powstała aplikacja Tup Tup po Warszawie. Jest to bezpłatne narzędzie
umożliwiające najmłodszym dzieciom zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym Warszawy.
Każdego dnia dziecko może wybrać się z rodzicem lub nauczycielem na jedną z 13 tras i
poznać przynajmniej kilka spośród 170 zabytków Warszawy, które zostały uwzględnione w
aplikacji. Przemierzając ulice i skwery, zaglądając do muzeów i świątyń, przystając przy
tablicach i pomnikach, każdy może poznać niezwykłe historie, legendy i anegdoty związane z
dziejami naszej stolicy.
 
Niniejszy skrypt pomoże Państwu w uzupełnieniu wiadomości przekazanych w aplikacji Tup
Tup po Warszawie. Poprzez gry, zgadywanki i zadania plastyczne chcemy ułatwić Państwu
zainspirowanie dzieci do poznawania historii Warszawy wielokulturowej. Dlaczego
wielokulturowej? W 2019 roku do aplikacji Tup Tup po Warszawie dołączona została nakładka
Warszawa Wielokulturowa. Uwzględnia ona ponad 30 miejsc nawiązujących do historii
polskich Żydów, Ukraińców, Włochów i Francuzów, i przypominających ważne punkty na
mapie Warszawy dla muzułmanów, żydów czy prawosławnych.

Zatrzymując się przy pomniku Tarasa Szewczenki dziecko dowie się, że dla
Ukraińców mieszkających w Polsce Szewczenko jest ikoną wolności.   
Odwiedzając Fabrykę Wedla odkryje, że smak znanej „warszawskiej” czekolady
opracowany został przez Emila Wedla i jego ojca, którzy pochodzili z Niemiec.
Zbliżając się do warszawskiego ZOO spostrzeże kopuły przypominające cebule,
charakterystyczne dla wiary prawosławnej.
Wchodząc do Muzeum Pragi zobaczy, że żydowski dom modlitwy mógł znajdować
się niemal wszędzie – nie wymagał osobnego budynku, jaką jest synagoga.

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem zainspirujemy najmłodszych warszawian i
warszawianki do wybrania się na spacer i poznawania dziedzictwa wielokulturowej Warszawy.

Fundacja CultureLab Miasto st. Warszawa
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Żonkil - żydowski symbol 
na warszawskiej mapie

W trakcie II wojny światowej pierwszym miejskim powstaniem, które wybuchło w
okupowanej Europie, było żydowskie powstanie w Getcie Warszawskim, czyli na zamkniętym
terenie, do którego zwożono Żydów z całego miasta. Żydzi nie mieli prawa wyjść poza mury
getta. Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu. Tysiące Żydów
straciło życie, tysiące zostało wywiezione do obozów koncentracyjnych. Nielicznym bojowcom
udało się kanałami wydostać z płonącego getta. Jednym z nich był ostatni dowódca powstania
Marek Edelman, zmarły w 2009 r.
 
Przez wiele lat 19 kwietnia Marek Edelman dostawał od nieznanej osoby żółte kwiaty. To były
żonkile, tulipany albo inne kwiaty, które kwitły wiosną. Edelman składał je pod Pomnikiem
Bohaterów Getta. Tak powstała tradycja nieoficjalnych obchodów rocznicy wybuchu powstania
żydowskiego, które były alternatywą dla oficjalnych obchodów organizowanych przez rząd
komunistyczny. Marek Edelman był wtedy znanym działaczem opozycji. Po upływie lat
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zorganizowało akcję „Żonkile”, żeby przypomnieć
nam wszystkim o tych strasznych wydarzeniach. 19 kwietnia tworzymy przypinkę w kształcie
żółtego żonkila, która po rozłożeniu staje się gwiazdą Dawida. Nawiązuje ona do gwiazdy,
którą Niemcy kazali nosić Żydom podczas wojny. Wtedy miał to był znak hańby. Teraz nosimy
żonkile na znak pamięci i dumy. 
 
Stwórz własny żonkil i wesprzyj akcję upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim!
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Wykorzystaj szablon poniżej. Wytnij wszystkie kształty, przyłóż je do żółtej kartki papieru,
obrysuj i wytnij. Teraz złóż element 1 wzdłuż linii ciągłej (mniej więcej w połowie) i posmaruj
klejem element 1 tak, jak na rysunku powyżej (miejsca, które musisz posmarować klejem
zaznaczone są ciemniejszym kolorem). Sklej element 1 i 2. Złóż element 3 na pół, wzdłuż linii
ciągłej. Teraz możesz przeciąć element 3 w środku, wzdłuż linii przerwanej. Posmaruj klejem
element 3 w miejscach zaznaczonych na rysunku ciemniejszym kolorem. Przyklej element 3 do
sklejonych wcześniej elementów 1 i 2. 
 
Twoja przypinka jest gotowa. Żeby móc ją nosić, wykorzystaj dwustronną taśmę klejącą.
Przyklej taśmę z odwrotnej strony żonkila, odklej zabezpieczający papier po drugiej stronie
taśmy i przyklej żonkil do ubrania.

Zadanie
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KOSZERNE JEDZENIE

Wiele religii posiada różne nakazy lub zasady dotyczące jedzenia. Chrześcijanie zwykle
poszczą w piątek. Nie jedzą wtedy potraw mięsnych (z wykluczeniem ryb). Muzułmanie nie
mogą jeść wieprzowiny (a więc mięsa pochodzącego od świń), ani mięsa drapieżnych ptaków,
ssaków czy ryb. Jak jest z wyznawcami judaizmu - Żydami?
 
Żydzi mogą jeść jedynie produkty koszerne. Słowo „koszerne” określa wszystkie warunki, w
jakich produkty spożywcze powinny być produkowane, przygotowane i spożywane. Te zasady
spisane są w Torze – czyli najważniejszej księdze Żydów. Co ciekawe, do przygotowywania 
i jedzenia koszernych potraw muszą być używane specjalne garnki, talerze czy sztućce .
 
Jakie są najbardziej znane zasady koszerności?

Mięso koszerne, które po
odpowiednim przygotowaniu
można zjeść, to takie, które
pochodzi od zwierząt
„przeżuwających” i mających
rozszczepione kopyta. Bez
problemu można więc jeść produkty
z krów czy kóz.
Podobnie jak u muzułmanów,
wieprzowina jest zakazana.
Większość hodowlanych ptaków
jest dozwolona (kurczaki, indyki czy
gęsi). Żydzi, tak jak muzułmanie, nie
jedzą ptaków drapieżnych.
Koszerna ryba musi mieć łuski.
Zakazane są więc raki, kraby,
ośmiornice czy ostrygi.
Wszystkie warzywa i owoce są
dozwolone. Ważne, aby nie
zamieszkiwał w nich robaczek lub
inne małe zwierzątko.

Produkty mleczne oraz mięsne muszą być zawsze gotowane w oddzielnych garnkach.
Nie można tych potraw spożywać w tym samym czasie. Sałatka z kurczaka i jajka
odpada. Nawet pierś z kurczaka z surówką z jogurtem czy śmietaną jest nie do
zaakceptowania.
Po spożyciu mięsa lub wędlin należy odczekać trzy godziny, nim zje się produkt mleczny.
Jogurt owocowy jako deser po mięsnym obiedzie zupełnie odpada. Nie je się wówczas
także ciasta z kremem.
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ZADANIE

MIĘSA I WĘDLINY:

WARZYWA I OWOCE:

INNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Wiedząc, jak wielką wagę przywiązują Żydzi do koszernego jedzenia, zaznacz te produkty, które
mogą być koszerne i po odpowiednim przyrządzeniu mogą znaleźć się na żydowskim talerzu.
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TARAS SzEWCZENKO -
 SYMBOL WOLNOŚCI

Spacerując po Mokotowie dotarliśmy do pomnika Tarasa Szewczenki. Już wiesz, że Taras
Szewczenko jest dla Ukraińców symbolem walki o wolność. Szewczenko żył krótko, bo tylko 47
lat. W dodatku większość czasu spędził w niewoli jako chłop pańszczyźniany lub w carskim
więzieniu. Mimo to jego odwaga, nieustępliwość, walka o to, w co się wierzy, są inspiracją dla
wielu Ukraińców.
 
Szewczenko jako jeden z pierwszych pisarzy zaczął tworzyć poezję w języku ukraińskim. Gdy
śpiewanie hymnu Ukrainy było zakazane, Ukraińcy odśpiewywali jego wiersz „Rewe ta stohne
Dnipr szyrokyj”. Do tej pory, gdy brzmią słowa tego utworu, Ukraińcy stają na baczność.

zdj. http://hromdaske.ua

Niewiele osób w Polsce wie, że
Szewczenko ostatnimi laty stał się
symbolem ukraińskiej popkultury.
Nazwisko Szewczenko odmieniane jest
przez wszystkie przypadki. Artyści
tworzą obrazy, grafiki i rzeźby z jego
podobizną. Jego wizerunek nie jest
pompatyczny. Czasy pokazywania
Szewczenki jako statecznego mężczyzny
w bieli i czerni dawno minęły. Dziś
przypomina "hipstera". Szewczenko jako
super-bohater, budda, mężczyzna
robiący selfie, młodzieniec na koszulce,
jest normą. Do tekstów Szewczenki
pisane są piosenki (np. "The Nighty
Dnieper"), w Charkowie powstał mural z
jego wizerunkiem, jego portret malowany
jest we wszystkich szkołach.
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Stwórz współczesny wizerunek Szewczenki. Każda forma artystyczna: kolaż, wycinanka lub
zwykła kolorowanka jest dozwolona.

ZADANIE
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Ikony – - dziedzictwo 
prawosławnych Słowian

Czy wiesz, że jednym z kluczowych i absolutnie niezbędnych elementów wyposażenia
prawosławnej cerkwi są ikony? Są też nierozłączną częścią kultury i tradycji narodów Europy
Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Wierzy się, że ikona to święty obraz, na którym
namalowane są postacie świętych i sceny z ich życia. 
 
Pierwowzorem ikon było prawdopodobnie malarstwo pierwszych chrześcijan w katakumbach,
czyli grobowcach. Kiedyś chrześcijaństwo nie było religią uznawaną przez państwo, ale
cmentarze były „nietykalne” dla władz, co dawało swobodę w ich dekoracji różnymi
malowidłami, wykorzystującymi symbole biblijne. 
 
Ikony malowano najczęściej na specjalnie przygotowanych drewnianych deskach. Na gotową
ikonę czasem nakładało się sukienkę - odlaną w srebrze lub złocie warstwę, która zasłaniała
wszystko, poza twarzami świętych.  
 
Na ikonach znajdziesz również litery, które mówią nam o tym, kogo widzisz. Często twarze
świętych na ikonach są bardzo podobne do siebie, więc napisy mają za zadanie ułatwienie
rozpoznania postaci. Napisy na ikonach są zazwyczaj pisane cyrylicą, czyli alfabetem
wschodnich Słowian.

Tak wygląda cały alfabet
cyrylicy. Pod spodem każdej
literki znajdziesz jej transliterację
na język polski. Powiedz, jakie
litery w cyrylicy są podobne do
polskich? Czy czytamy je tak
samo? I tu właśnie leży 
podstawowa różnica. Często
litery czytamy zupełnie inaczej.
Na przykład literkę P w cyrylicy
czytamy jak polskie R, 
a polskiemu P w cyrylicy
odpowiada zupełnie inny znak
graficzny.
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Zadanie

Wykorzystując alfabet cyrylicy, spróbuj rozszyfrować napisy na ikonach poniżej i znajdź ikonę
Świętej Marii Magdaleny, która jest patronką prawosławnej cerkwi na warszawskiej Pradze. 
 
Kiedy już zidentyfikujesz ikonę, odwiedź cerkiew wykorzystując naszą aplikację Tup Tup po
Warszawie. Poszukaj w niej ikony Świętej Marii Magdaleny. Mała podpowiedź - święta
będzie miała w ręku amforę z olejkiem, tym samym, który niosła do grobu Jezusa po jego
ukrzyżowaniu. 
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Wedel - niemiecka część 
warszawskiej tradycji 

Każdy warszawiak wie, co produkuje firma Wedel, ale nie wszyscy wiedzą, że jej założycielem
był Niemiec. Karol Wedel przyjechał do Polski z Berlina w 1845 roku i rozpoczął pracę
w cukierni Karola Grohnerta znajdującej się przy ul. Piwnej 12 w Warszawie. Po 6 latach
otworzył własny sklep, a przy nim fabryczkę czekolady. Co ciekawe, na początku Wedel
oferował także wyroby aptekarskie: syrop słodowy, karmelki i pastylki miętowe. 
 
W pewnym momencie czekoladki Wedla stały się tak popularne, że następca Karola Wedla,
jego syn Emil, musiał zabezpieczyć swoje wyroby przed próbami podrobienia i podpisywał
każdą tabliczkę czekolady odręcznie. Tak powstał rozpoznawalny do dziś znak towarowy 
E. Wedel.
 
Firma prężnie się rozwijała dzięki niecodziennym i nowatorskim pomysłom jej właścicieli.
Jeszcze w latach 20-tych XX w. w fabryce powstały na przykład żłobek, stołówka, łaźnia 
i gabinety lekarskie dla pracowników. Być może dziś Ciebie to nie dziwi, ale w tamtych czasach
zapewnienie pracownikom godnych warunków pracy wcale nie leżało w obowiązkach
pracodawcy.
 
Firma przetrwała wojnę i okres PRL (choć przejęta przez państwo i funkcjonująca w latach
1949-1989 pod nazwą „22 lipca, dawniej E. Wedel”), ciesząc swoimi słodyczami małych 
i dużych. Dziś Wedel jest częścią tradycji warszawskiej.
 
Teraz czas na mały eksperyment matematyczny.
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Zadanie

Poznaj sztuczkę, dzięki której możesz zjeść jedną kostkę czekolady, ale tabliczka czekolady
pozostanie cała. Z pomocą przyjdzie nam matematyka i złudzenie optyczne! Do
przeprowadzenia eksperymentu potrzebujesz tabliczki czekolady, oczywiście najlepiej
wedlowskiej!
 
Przetnij tabliczkę wzdłuż linii wskazanej na rysunku 1. Przecinaj ostrożnie, żeby czekolada
nie pękła. Zrób drugie nacięcie wzdłuż linii na rysunku 2. Otrzymasz trzy osobne kawałki
czekolady (rys. 3). Teraz ostatni, decydujący krok – od rzędu tabliczki, odciętego w kroku 2,
odetnij jedną kostkę czekolady. Możesz ją już zjeść. Teraz zamień miejscami dwa odcięte 
w kroku 1 i 2 kawałki czekolady. I masz całą tabliczkę z powrotem! Magia? A skąd! 
Wszystko stanie się jasne, kiedy zmierzysz tabliczkę przed i po przecięciu. W tej wersji po
przeróbkach zabraknie kilku centymetrów, które właśnie zjadłeś. Tak więc nic w przyrodzie
nie znika bez śladu, a wprowadziło nas w błąd tylko i wyłącznie złudzenie optyczne.
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Francuska architektura 
w Warszawie

Obecnie w Warszawie mieszka bardzo niewielu Francuzów - zaledwie około 800 osób.
Nieczęsto więc (poza lekcjami) można usłyszeć ten język na ulicach. Niewiele jest również
miejsc, gdzie można poobcować z francuską kulturą.
 
W naszej stolicy znajduje się jednak jeden przepiękny gmach przypominający o Francji. Czy
wiesz, który? 
 
Tak, tak - to Pałac Zamoyskich na ulicy Foksal. Właśnie w nim można znaleźć cząstkę Francji,
czyli styl neorenesansu francuskiego.
 
No i znów jakieś trudne słowa! Co to takiego, ten neorenesansowy styl?
 
Styl neorenesansowy był typowy dla budynków powstałych 200 lat temu. W stylu tym
budowano liczne banki, ratusze czy szkoły. Nie chodziło o to, by budynek był jedynie piękny.
Miał się także do czegoś przydać. Neorenesans francuski wyróżniało to, że budynki były
ceglano-kamienne, a ich dachy były łamane. Jeśli nie wiecie, o co chodzi z łamaniem, to
wyobraźcie sobie, że macie patyczki po lodach, z których chcecie zrobić owalny dach. Nie dacie
rady zrobić zupełnie okrągłego kształtu, prawda? Kółko powstałe z patyczków będzie trochę
połamane, prawda? Właśnie tak wykonywane były dachy w stylu neorenesansu francuskiego.
 
 

zdj. http://hromdaske.ua
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ZADANIE
Spróbuj wraz z całą grupą stworzyć swój własny projekt pałacu w stylu renesansu francuskiego.
Możecie wykorzystać starodawne ilustracje pałacu Kronenberga w Warszawie lub pałacu
Zamoyskich.
 

Kolorowe kartki papieru potnijcie na paski.
Wytnijcie prostokątne okna.
Stwórzcie grupowo wyklejankę pałacu 
w garniturze francuskim.
 

13



Sajgonki - 
wietnamska tradycja 
w sercu warszawy

Czy wiesz, co to są sajgonki? Sajgonki – to popularne u nas danie, choć wcale nie pochodzi 
z Polski, a z dalekich Chin, skąd powędrowało dalej na Południe, do krajów Azji Południowo-
Wschodniej. Oryginalna nazwa dania w polskim tłumaczeniu brzmi „wiosenne rolki”. W Polsce
jednak przyjęła się nazwa „sajgonki”, ponieważ przyszły do nas wraz z wietnamskimi
imigrantami i nazwa dania nawiązuje do dawnej stolicy Wietnamu, czyli Sajgonu.
 
Sajgonki kształtem przypominają nasze polskie krokiety, tylko że tradycyjne pszenne ciasto
zastępuje w ich wypadku cieniutki papier ryżowy. Sajgonki występują w bardzo wielu
odmianach w zależności od kraju i regionalnych upodobań – mamy więc sajgonki smażone,
albo na surowo, ba ! nawet z nadzieniem krewetkowym i najbardziej popularne - z nadzieniem
mięsno-warzywnym.
 
Uważa się, że sajgonki były kiedyś sezonowym jedzeniem, spożywanym szczególnie wiosną.
Pierwowzór sajgonek był nadziewany świeżymi warzywami, co było przyjemną odmianą po
sycącym jedzeniu, spożywanym w trakcie długich zimowych miesięcy.
 
Teraz czas na własne sajgonki! W Internecie znajdziesz mnóstwo wersji sajgonek, nawet na
słodko. My natomiast proponujemy wersję tradycyjną - z wiosennymi warzywami.
 
Jeśli chcesz porównać swoje sajgonki do autentycznych sajgonek przyrządzonych przez
Wietnamczyków, koniecznie wykorzystaj naszą aplikację Tup Tup po Warszawie i odwiedź Bar
Bong Sen na Powiślu!
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ZADANIE

Marchewkę i kalarepę oczyść, liście kolendry i mięty oskub, a makaron ryżowy ugotuj według
instrukcji na opakowaniu. Pokrój wszystkie warzywa w cienkie paseczki. Jeśli jeszcze nie
potrafisz tego robić, poproś dorosłego o pomoc.
 
W letniej wodzie zamocz krótko (wystarczy 1 sek.) arkusz papieru ryżowego, rozłóż go na
blacie albo papierze do pieczenia i zostaw na kilka sekund, aż nieco zmięknie. Kiedy zrobi się
przezroczysty i elastyczny, wyłóż przy krawędzi trochę makaronu ryżowego, kilka paseczków
każdego ukrojonego warzywa oraz kilka listków ziół. Zaczynaj powoli i ostrożnie zawijać
rolkę. Zawartość powinna być dobrze ściśnięta, więc najpierw podnieś do góry krawędź, przy
której układałeś nadzienie, tak żeby papier przykrył i ścisnął zawartość rolki. Teraz zawiń boki
arkusza do środka, kontynuuj rolowanie, aż powstanie rolka. Pierwsza sajgonka może Ci się
nie udać, ale nie poddawaj się; to zadanie nie jest tak trudne, jakim się wydaje na początku. 
 
Najważniejsze - nie mocz papieru ryżowego zbyt długo. Nadmiar wody spowoduje jego
rozerwanie, a wtedy zawartość sajgonki wysypie się na zewnątrz.       
 
Składniki nadzienia sajgonek są kwestią gustu i jeśli akurat jakiegoś składnika nie lubisz,
możesz go zastąpić innym, który sprawi Ci przyjemność. Sajgonki zawsze są jadane z sosem.
Odmian sosów wykorzystywanych do sajgonek również jest całe mnóstwo. Do spróbowania
wersji tradycyjnej, po prostu wymieszaj wszystkie składniki zestawione w przepisie. 
I gotowe. Smacznego!

Produkty
- papier ryżowy (zwykle sprzedawany   
 jest po 10 szt. w opakowaniu)
- cienki makaron ryżowy
- pół papryki żółtej i czerwonej
- kilka liści kapusty białej lub modrej  
- pół marchewki  
- garść mięty i kolendry
- olej do smażenia
 Sos
- 2 łyżki sosu sojowego 
- trochę startego imbiru albo czosnku
- 2 łyżki cukru lub miodu 
- 1 łyżka octu ryżowego
- 4 łyżki wody
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Canaletto, dzięki któremu 
znamy Starą Warszawę

Przenieśmy się teraz do XVIII wieku, kiedy w Polsce panował ostatni król Stanisław August
Poniatowski, a jego nadwornym malarzem był Bernardo Belotto, Włoch urodzony w Wenecji.
My jednak znamy malarza pod pseudonimem Canaletto. Pod tym samym pseudonimem
pracował zresztą jego wujek, u którego Bernardo uczył się malować.
 
Obrazy Canaletto charakteryzują się przede wszystkim wielką precyzją w odwzorowaniu
szczegółów. Do ostatniego najdrobniejszego szczegółu dopracowywał stroje, twarze postaci
oraz krajobraz i architekturę swoich czasów. Ta dokładność pomogła przy odbudowie
zniszczonego podczas wojny miasta. Właśnie dzięki pracom Canaletto udało się odtworzyć
m.in. dzisiejsze Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście. 
 
Popatrz uważnie na jeden z obrazów Canaletta. Czy poznajesz ulicę, którą namalował malarz?
Znajdź zaznaczone miejsca na obrazie.
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Włoska architektura
w warszawie

Już wiesz, że Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi czy Niemcy mieli duży wpływ na Warszawę - na naszą
kulturę, kuchnię i obyczaje. Myśląc o wyglądzie Warszawy: o jej domach, pałacach i rzeźbach,
należy wspomnieć jeszcze o jednej narodowości - o Włochach. Włoscy architekci przez wiele
stuleci mieli niezwykły wpływ na to, jak wyglądała nasza stolica. Projektowali przepiękne pałace,
w których mieszkali królowie i królowe. Wznosili kościoły i cerkwie, które podziwiali wierni 
z całej Warszawy. Projektowali również najpiękniejsze i najnowocześniejsze teatry.
 
Wiele z budowli wzniesionych przez włoskich architektów zostało zniszczonych w trakcie II
wojny światowej, a wcześniej w trakcie wielu wojen i walk toczących się na terenie Warszawy.
Do naszych czasów pozostało jednak kilkadziesiąt przepięknych budynków, potrafiących
zachwycić małego i dużego poszukiwacza włoskich wpływów.
 
Powinniśmy zapamiętać 3 niezwykle utalentowanych architektów włoskiego pochodzenia,
którzy zaprojektowali najbardziej znane warszawskie budowle:

JÓZEF SZYMON
BELLOTTI

DOMINIK
MERLINI

ANTONIO
CORAZZI
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Zadanie
Spróbuj rospoznać, wraz z nauczycielem lub opiekunem, zabytki warszawskie stworzone
przez naszych trzech włoskich architektów:

JÓZEF SZYMON BELLOTTI: Kościół św. Krzyża w Warszawie, Figura Matki Boskiej
Passawskiej
DOMINIK MERLINI: Pałac na Wyspie, Biały Domek
ANTONIO CORAZZI: Teatr Wielki
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tatarscy muzułmanie

Czy wiesz, że od niemal 300 lat ziemie polskie zamieszkują Tatarzy? Tatarzy żartują, że oni nie
czują się Polakami. Oni Polakami po prostu są. Polscy Tatarzy wyglądają dokładnie tak jak Ty.
Może częściej mają ciemne oczy i ciemne włosy, i niekiedy rysy bardziej orientalne (na przykład
skośne oczy). Ponieważ mieszkają na terenie Polski od setek lat, wymieszali się ze Słowianami 
i, jeśli nie odbywa się dzień folkloru tatarskiego i nie zakładają pięknych ludowych strojów, jak na
zdjęciu powyżej, to są nie do odróżnienia od innych Polaków.
 
Czy jest jednak w Tatarach coś charakterystycznego? Niemal
wszyscy są muzułmanami. Co piątek chodzą do meczetu.
Niedziela nie jest dla nich świętem religijnym. Tak jak inni
Polacy mają wtedy wolne, ale nie uczestniczą w mszach.
Zresztą pobożni muzułmanie modlą się 5 razy dziennie! 
Z samego rana, jeszcze przed świtem, a później co kilka
godzin.
 
Świątynie muzułmańskie - meczety - różnią się od katolickich
kościołów. Po pierwsze, w meczetach nie wolno pokazywać
wizerunków świętych czy proroków. Żeby nie było zupełnie
pusto, meczety zdobione są w środku ornamentami - czyli
specjalnymi wzorami.
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Zadanie
Dojdź do meczetu, pokonując labirynt. Po drodze zbierz ilustracje związane symbolicznie 
z muzułańskimi Tatarami.

koran - święta księga muzułmanów - niczym
Biblia dla chrześcijan
 
obmycie rąk - przed każdą modlitwą muzułmanie
dokonują oczyszczenia, m.in. myją wtedy dłonie
 
minaret - wieża będąca częścią meczetu, z której
muezin nawołuje do mszy
 
ornament - piękny kolorowy motyw ozdabiający
meczet od środka 
 

tatarski znak rodowy rodzin wywodzących
się od Czyngis-Chana - żółty znak
symbolizuje dom z mocnymi fundamentami
 
księżyc i gwiazda - symbol islamu, wskazuje
jaką drogą należy kroczyć
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O Aplikacji

Aplikacja Tup Tup po Warszawie powstała z myślą
o dzieciach w wieku przedszkolnym, ale będzie
sprawdzać się i w grupie starszych dzieci oraz
uczniów szkół podstawowych.
 
Aplikacja jest dziecięcym towarzyszem podczas
zwiedzenia i odkrywania nowych miejsc w naszej
ukochanej stolicy. Poza tym pomaga przyswoić
wiedzę poprzez zabawę, co sprawia, że długie
spacery nie będą dla dzieci monotonne.
 
Lista 140 zabytków rozmieszczonych na wirtualnej
mapie Warszawy ułożonych na ośmiu trasach daje
dużo możliwości pożytecznego spędzenia czasu w
stolicy. Dołączone do każdego zabytku quizy oraz
system zbierania punktów i odznak, dają dzieciom
pole do popisu znajomością dziedzictwa
kulturowego Warszawy, jej historii, ciekawostek i
tajemnic.
 
Tup Tup po Warszawie jest na razie jedyną
edukacyjną aplikacją mobilną o dziedzictwie
kulturowym Warszawy dla dzieci. W trakcie jej
przygotowania szczególną uwagę zwracaliśmy na
atrakcyjną dla dzieci szatę graficzną, język
zrozumiały i przyjazny dzieciom, ale też dowcip i
poczucie humoru w tekstach i pytaniach quizowych.
 
Wystarczy odwiedzić sklep Google Play – tam
będziecie mogli pobrać aplikację Tup Tup po
Warszawie. Zalecamy, aby pobieraniem aplikacji na
urządzenia mobilne zajmowały się osoby dorosłe –
rodzic bądź opiekun.
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