Drodzy Nauczyciele i Rodzice!
Przed Wami książka, która zabierze Was do
Warszawy Lewiego i Dalii. Wyobraźmy sobie, że każda warszawska dziewczyna i każdy
warszawski chłopiec, gdyby tylko mieli choć
jednego żydowskiego przyjaciela, na pewno
znaliby wiele tradycji, obyczajów czy świąt
obchodzonych hucznie przez Żydów. Poprzez
książkę chcemy zapoznać najmłodszych czytelników z życiem codziennym i odświętnym
polskich Żydów. Zrobimy to jednak tak, jak
zrobiliby to Lewi lub Dalia – poprzez zabawę.
Każde z zadań oraz zabaw przybliży Wam
różne elementy żydowskiej kultury. Jednak,
zanim je odkryjemy, wyobraźmy sobie, że w
Warszawie mieszkało kiedyś ponad 350 tysięcy Żydów! Czy to dużo? Biorąc pod uwagę ówczesną populację
miasta (a mowa o czasie przed II wojną światową) wychodzi na to, że co trzecia osoba była pochodzenia żydowskiego. Miasto naszych czasów jest zupełnie inne. Ale czy zupełnie nic nie zostało ze stałej Warszawy? Czasami, podnosząc wysoko wzrok lub zerkając na chodniki, dostrzeżemy pewne ślady, które pozostały po dawnych mieszkańcach stolicy. Jedno z zadań pozwoli nam prześledzić za pomocą mapy i dołączonych wskazówek
historyczne ślady. Wejdziemy w rolę detektywów, a może także poszukiwaczy przygód! Dowiemy się również,
kim byli dawni mieszkańcy Warszawy, gdzie pracowali, mieszkali, odpoczywali z dziećmi podczas wolnych
dni. Zadanie z mapą jest z pewnością dobrym pomysłem na początek Waszej przygody z Lewim i Dalią.
Ważne jest także, abyście poznali symbole żydowskie i mogli rozpoznać je w przyszłości w wielu miejscach
świata. A może już wiecie, jak wygląda Tora lub czym jest menora? Z pewnością Lewi i Dalia Wam to wyjaśnią,
a potem z jeszcze większą chęcią nauczą Was słynnej gry w drejdla, popularnej wśród żydowskich dzieci podczas święta Chanuki. A skoro jesteśmy w temacie zabaw, to i wycinanka szewuosim Was nie ominie, również
krzyżówka i zabawa w memorki, czy jengę.
A może jest wśród naszych czytelników tancerz lub tancerka? Czy ktoś z Was ma ochotę na naukę żydowskiego
tańca? Będzie i ku temu okazja. Do melodii piosenki Hava Nagila rodzeństwo porwie Was krokiem tanecznym,
a przy tym nauczy słynnej żydowskiej ludowej pieśni. Wszystkie załączniki do gier i zabaw znajdziecie na naszej stronie https://tuptuptup.org.pl/zydzi.
Zachęcamy Was do rozwiązania każdego zadania i wzięcia udziału w zaproponowanych zabawach. Gdybyście
mieli wątpliwości i pytania, śmiało do nas piszcie. Znajdziecie nas na portalu tuptuptup.org.pl. Czeka Was tam
więcej wyzwań i ciekawostek, a nawet bajek.
A teraz do dzieła!
Trzymamy kciuki za dobrą zabawę!
Zespół TupTupTup
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Drejdel, czyli
bączek

Czas trwania: 10 minut
Materiały:
• kawałek drewna lub innego materiału, z któ-

Cel zadania:
• Zaznajomienie dzieci ze znaną żydowską grą -

rego można wykonać czteroramienny bączek
(zamiast bączka może być duża kostka do gry,
na której zaznaczy się 4 hebrajskie litery);
• długopis/marker do zapisania hebrajskich
liter lub 4 karteczki z pojedynczą literą hebrajską, przyklejane do drejdla lub kostki (zał.1);
• fanty (orzechy, cukierki lub żetony).

„Drejdel” - niezwykle popularną w czasie święta
Chanuki;
• Zwiększenie wiedzy dzieci z zakresu kultury żydowskiej.

Przebieg zadania
krok 1

Przed rozpoczęciem zabawy opowiedz dziecku kilka słów o święcie Chanuki. Powiedz, że celem
gry jest zdobycie przez jedno dziecko wszystkich fantów (np. cukierków), które posiadają pozostali gracze.
Przygotuj bączek do gry. Bączek posiada cztery boki. Na każdym boku zapisz (lub przyklej karteczkę) z odpowiednią literę w języku hebrajskim: Nun, Gimel, He, Szin. W przypadku kostki
posiadającej 6 boków dopisz dwie litery: “He” i “Nun”.

Główne zasady gry

•

Nun - nic nie daje, nic nie bierze - wszystkie fanty oddane do wspólnej puli zostają na stole, powiększając tym
samym pulę możliwą do zdobycia przez kolejnego gracza.
• Gimel - wszystko zabiera - dziecko zdobywa wszystkie fanty leżące we wspólnej puli.
• He - dokłada połowę stawki - jeśli na stole były łącznie
4 fanty od 4 graczy, to zawodnik musi dołożyć do wspólnej puli dodatkowe 2 fanty ze swojego zasobu.
• Szin - dokłada całą stawkę - opcja najgorsza: zawodnik musi dołożyć do wspólnej puli tyle fantów, ile leży
na stole. Jeśli były 4 żetony, oddaje dodatkowe 4 i stawia
na stole.
Załącznik 1 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi
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Poproś dzieci, aby usiadły w kole (mogą grać na podłodze lub przy stole). Rozdaj dzieciom
smakołyki lub żetony - po równo dla każdego dziecka (od 15 do 20 sztuk na osobę). Każde
dziecko oddaje na stół, do wspólnej puli, po jednym fancie. Robi tak przed każdym rzutem
bączkiem przez kolejnego zawodnika. Ustal, które dziecko jako pierwsze wykona rzut bączkiem. Wiedząc, że każda litera ma przypisane polecenie, niech dziecko zakręci bączkiem (lub
rzuci kostką) i sprawdzi uważnie, jaka litera wypadła na górze. Każde dziecko postępuje wedle
jej polecenia (na stronie obok). Po zakończeniu danego rzutu wszystkie dzieci ponownie dokładają po 1 fancie do wspólnej puli i kolejny zawodnik kręci drejdlem. Gra kończy się, gdy jeden
z graczy zbierze wszystkie fanty pozostałych.

krok 2

Słowniczek
Chanuka – to święto żydowskie trwające osiem dni. Upamiętnia ono ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej
w roku 165 p.n.e. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świec, umieszczonych na specjalnym chanukowym
świeczniku. W święto dzieci były obdarowywane „chanukowymi pieniędzmi” – drobnymi monetami, którymi nagradzano za pilne studiowanie Tory. Pieniądze te wykorzystywano do gry w drejdla.

Żydowskie
wycinanki do
święta Szawuot

Cel zadania:
• Nauczenie się dawnej sztuki wycinanek.
• Zapoznanie się z tradycyjną twórczością pol-

Czas trwania: 20 minut
Materiały:
• przykłady szewuosim (zał. 2);
• biała i kolorowa kartka papieru A4;
• nożyczki;
• klej.

skich Żydów.

Przebieg zadania

Złóż kartkę na ukos tak, żeby
krótszy bok tworzył jedną linię
z dłuższym bokiem. Powstanie
trójkąt, który odcinamy od reszty kartki.

Kwadrat złożony w trójkąt złóż raz
jeszcze na pół. Rozłóż go i trzymając trójkąt w miejscu powstałej linii
zgięcia, złóż prawe skrzydło trójkąta po przekątnej (jak na zdjęciu).

Zrób to samo z drugim skrzydłem trójkąta. Otrzyman kształt
składamy po linii zgięcia na pół.
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Powinnaś/powinieneś otrzymać
kształt strzały. Starsze dzieci
będą w stanie same złożyć kwadrat, dla młodszych warto zawczasu przygotować origami do
dalszego wycinania.

Teraz dziecko może wyciąć dowolne kształty po bokach origami, pamiętając, żeby nie przecinać
“strzały” do końca.

Po zakończeniu wycinania dzieci ostrożnie rozkładają kwadrat
i przyklejają go do kolorowej
kartki papieru. Praca gotowa.

Dodatkowo
Opowiedz dzieciom, że na ziemiach Polski i w Rosji istniał zwyczaj podczas święta Szawuot, czyli święta żniw, nalepiania na szyby okienne kunsztownych wycinanek z papieru, zwanych szewuosim. Ich wycinaniem zajmowali się
głównie mężczyźni. Wycinanki te, o delikatnych, koronkowych wzorach, często zdobione były motywami świeczników, kwiatów, gwiazd i postaciami zwierząt, szczególnie tych, które w tradycji żydowskiej są atrybutami Boga: lwami,
orłami i jeleniami. Zapytaj dzieci, co postacie zwierząt mogły symbolizować (lew - siłę, jelenie - szybkość, orły - lekkość, inne ptaki, takie jak pawie, gołębie, koguty, bociany - szczęście). Pokaż dzieciom kilka zdjęć szewuosim, które
znajdziesz w załączniku 2. Warto wspomnieć, że również polska ludowa wycinanka korzystała z wzorów szewuosim.
Rodzaj wycinanki zaproponowany w tym zadaniu był również wykonywany z okazji święta Szawuot, ale ponieważ
jest to znacznie łatwiejsza w wykonaniu wersja, wycinali ją głównie uczniowie szkół podstawowych. Wycinanka ta
nazywa się royzelech - rozeta.

Symbole kultury
i architektury
żydowskiej
Cel zadania:
• Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi symbolami kultury oraz architektury żydowskiej.
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Czas trwania: 40-60 minut
Materiały:
• zdjęcia macewy, menory, gwiazdy Dawida,
chałki i Tory (zał.3);
• klocki drewniane typu jenga;
• kartki papieru;
• tektura;
• patyki;
• kredki, flamastry;
• włóczka.

Przed rozpoczęciem ścieżki zadań,
pokaż dzieciom 5 ilustracji przedstawiających ważne symbole kultury
i architektury żydowskiej: menorę,
macewę, gwiazdę Dawida, Torę, chałkę. Pokrótce opowiedz o ich symbolice i znaczeniu. W drugiej części
zadania dzieci będą musiały same
odtworzyć symbole za pomocą dostępnych materiałów plastycznych.

krok 1

Załącznik 3 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

Grupę przedszkolną podziel na pięć
5 stanowisk
mniejszych grup. Każdej rozdaj kartę zadań, na której za pomocą stempla będziesz potwierdzać wykonanie
• menora - klocki drewniane lub inne
każdego z pięciu zadań. Każda mała
• macewa - tektura, kredki, flamastry
grupa będzie miała za zadanie dotar• gwiazda Dawida - kartki papieru
cie do 5 stanowisk, rozstawionych po
• Tora - tektura, kartki papieru, patyki
• chałka - włóczka
całej sali. Przy każdym stanowisku
dzieci zapoznają się z innym symbolem lub budowlą, charakterystyczną
dla kultury żydowskiej. Dzieci będą
mieć za zadanie odtworzyć dany symbol inną techniką plastyczną. Kiedy dotrą do jednego z 5
stanowisk, zobaczą wydrukowany symbol żydowski (menorę, macewę, gwiazdę Dawida, Torę
lub chałkę) oraz dostępne przybory plastyczne służące do odtworzenia symbolu wybraną techniką. Gra może odbyć się na czas - wyznacz wtedy czas przeznaczony na każde stanowisko. Na hasło START dzieci podchodzą do swoich stanowisk i zaczynają rozwiązywanie zadania. Po upływie określonego czasu podejdź do każdego stanowiska i stemplem lub długopisem potwierdź
wykonanie zadania na karcie zadań grupy. Następnie poproś, aby dzieci przeszły do kolejnego
stanowiska.

krok 2

Słowniczek

• Menora - to siedmioramienny świecznik, który oznaczał boskie światło czuwania nad Żydami. To jeden z najstarszych symboli żydowskich.
• Macewa - to nagrobek, na którym możemy podziwiać różne płaskorzeźbione symbole, czyli informacje o zmarłym - na przykład o zawodzie, imieniu.
• Gwiazda Dawida - to sześcioramienna gwiazda, najbardziej znany symbol żydowski. Symbolizuje harmonię, ale
także nawiązuje do tarczy króla Dawida, która miała go chronić przed wrogami.
• Tora - to tradycyjne prawo religijne, czyli Stary Testament. W czasie modlitw odczytuje się fragmenty Tory, dlatego jest to najświętszy obiekt judaizmu.
• Chałka - to nieodłączny element kultury żydowskiej. Jej szczególna rola przypada na święto szabatu. Wieczerzę
szabasową zaczyna się właśnie od błogosławieństwa nad dwiema chałkami, które następnie dzieli się między sobą.
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Żydowska trasa
dla przedszkolaka
Cel zadania:
• Poznanie Warszawy związanej z historią oraz
kulturą żydowską.
• Poznanie dawnej
Warszawy.

topografii

żydowskiej

Czas trwania: 2 godziny w terenie
Materiały:
• mapa z quizami (zał.4.1);
• opis trasy, czyli najważniejsze informacje
o zwiedzanych obiektach (zał.4.2);
• długopis (do zaznaczania odpowiedzi na
mapie).

Przebieg zadania
krok 1

W ramach zadania zachęcamy dzieci
do wybrania się na spacer po Warszawie. W oparciu o dostępną mapę
z quizami (zał.4.1), jak i wiadomości
zgromadzone w opisie trasy (zał. 4.2),
dzieci poznają 10 niezwykłych miejsc
na mapie Warszawy związanych z historią, tradycją i kulturą żydowską.
Przed rozpoczęciem wycieczki wydrukuj dla każdego dziecka mapę,
a dla siebie opis trasy z najważniejszymi informacjami i ciekawostkami
dotyczącymi zabytków żydowskich
(informacje dostępne są również w
aplikacji Tup Tup po Warszawie).

krok 2

Załącznik 4.1 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

Po dotarciu do zabytku zaznaczonego na mapie przeczytaj na głos informacje o tym miejscu
zawarte w opisie trasy. Wiele rzeczy dzieci będą mogły zobaczyć na własne oczy, część będzie odwoływać się do tradycji i starych dziejów Warszawy. Po przeczytaniu opisu zadaj dzieciom jedno
lub dwa pytania dla uważnego słuchacza. Pytania spisane są na mapach. Niech każde dziecko
spróbuje samodzielnie odpowiedzieć na zadane pytanie, zaznaczając na mapie prawidłową odpowiedź. Sprawdź poprawność odpowiedzi.
Dodatkowo
Tup Tup po Warszawie to bezpłatna aplikacja na telefon, która zawiera ponad 200 obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym Warszawy. Wybierając się na spacer po stolicy można wybrać jedną z 14 wytyczonych
tras i używając aplikacji poczytać ciekawostki na temat historii i tradycji Warszawy.
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Żydowska trasa
w przedszkolnym
ogrodzie

Cel zadania:

Poznanie 10 niezwykłych miejsc na mapie Warszawy, związanych z historią, tradycją i kulturą żydowską. Załączone ilustracje umożliwią poznawanie
Warszawy nawet najmłodszym dzieciom, dla których spacer po mieście byłby zbyt męczący.

Czas trwania: 1 godzina w terenie
Materiały:
• mapa z quizami (zał.4.1) ;
• opis trasy, czyli najważniejsze informacje
o zwiedzanych obiektach (zał. 4.2);
• zdjęcia obiektów (zał.5);
• długopis (do zaznaczania odpowiedzi na
mapie).

Przebieg zadania

Załącznik 5 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

krok 1

W ramach zadania zachęcamy dzieci
do wybrania się na spacer po własnym, przedszkolnym ogródku, na
terenie którego ustawionych będzie
10 stanowisk, symbolizujących 10
najważniejszych miejsc związanych
z historią i tradycją Żydów polskich.
W oparciu o dostępną mapę z quizami (zał.4.1), jak i wiadomości zgromadzone w opisie trasy (zał. 4.2),
dzieci poznają najciekawsze miejsca
Starego Miasta i Śródmieścia.

Przed rozpoczęciem zajęć wydrukuj 10 zdjęć obiektów, znajdujących się na Starym Mieście
(zał.5). Każde zdjęcie ustaw w innym miejscu ogrodu. Dzięki temu dzieci będą musiały odbyć wspólny spacer, aby dotrzeć do wszystkich obiektów. Wydrukuj dla każdego dziecka mapę
(zał.4.1), a dla siebie opis trasy (zał.4.2) z najważniejszymi informacjami i ciekawostkami dotyczącymi zabytków żydowskich (informacje dostępne są również w aplikacji Tup Tup po Warszawie). Po dotarciu do kolejnego z 10 punktów wyznaczonych w ogrodzie, podnieś zdjęcie
i przeczytaj na głos informacje zawarte w opisie trasy. Po przeczytaniu opisu zadaj pytanie (spisane są na mapie) weryfikujące uważność dzieci. Niech każde dziecko spróbuje odpowiedzieć
na pytanie, zaznaczając na mapie prawidłową odpowiedź. Sprawdź poprawność odpowiedzi.

krok 2

Dodatkowo
Aplikacja Tup Tup po Warszawie została stworzona przez tuptuptup.org.pl, a współfinansowana przez Miasto st. Warszawa. Aplikacja jest do pobrania na stronie tuptuptup.org.pl lub w sklepie Google Play.
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Święta żydowskie gra w podchody
Cel zadania:

Zapoznanie dzieci z najważniejszymi świętami żydowskimi.

Czas trwania: 30 minut

Materiały:
• jabłka, orzechy lub daktyle
• patyki
• trąbka
• kredki
• gałązki
• kwiaty/liście
• sznurek
• biała bluzka
• maca
• kołatki/grzechotki
• opis świąt (zał.6.1)
• karta “Odkrywca żydowskich świąt” (zał.6.2)

Przebieg zadania
krok 1

Na podwórku lub w sali rozstaw 8
stanowisk pracy. Przy każdym z nich
dzieci będą wykonywać proste zadanie, nawiązujące do wybranego
żydowskiego święta. Przy każdym
stanowisku pozostaw opis święta
(zał.6.1), który będzie mógł odczytać
nauczyciel (przedszkole) lub dziecko
(w klasach 0-3). Przy każdym stanowisku pozostaw również odpowiednie rekwizyty służące do wykonania
zadania.

Załącznik 6.2 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

krok 2
Następnie podziel dzieci na 5 grup. Każdej grupie przekaż kartę „Odkrywcy żydowskich świąt”
oraz długopis i poproś, aby w przeciągu 30 minut dotarła do wszystkich 8 stanowisk i poprawnie
wykonała zadania. Wykonanie zadania dzieci muszą zaznaczyć na karcie „Odkrywcy żydowskich świąt”.
Wygrywa ta grupa, która jako pierwsza dotrze do wszystkich 8 stanowisk i poprawnie wykona
zadania. Po zabawie zadaj dzieciom pytanie, które święto zapamiętali najlepiej. Dlaczego?
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Krzyżówka
Cel zadania:

Czas trwania: 20 minut

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem diaspory za pomocą rozwiązania krzyżówki.

Materiały:
• wydruk krzyżówki (zał.7)
• długopisy

Przebieg zadania
Wydrukuj załącznik 7 w liczbie egzemplarzy równej
liczbie dzieci biorących udział w zabawie. Rozdaj
dzieciom krzyżówki i przeczytaj poszczególne pytania. Niech dzieci spróbują same wpisać odpowiedzi
(klasy 0-3) lub wpisz je w ich imieniu, po tym jak
odgadną hasło (4-5 lat). Po rozwiązaniu krzyżówki
spytaj dzieci, jak brzmi główne hasło i czy wiedzą,
co ono oznacza.

Załącznik 7 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

Hasłem przewodnim będzie słowo DIASPORA (opisane w ramce). Wytłumacz dzieciom znaczenie tego
słowa. Pokaż na mapie/globusie miejsce Ziemi Świętej (obecnie Izrael), z którego Żydzi rozproszyli się
po całym świecie. Wskaż też największe współczesne skupiska Żydów: Stany Zjednoczone, Izrael.

Słowniczek
Diaspora - to słowo z języka greckiego, które oznacza rozproszenie. Odnosi się do momentu w historii przed
naszą erą, kiedy to Żydzi zostali wysiedleni z Ziemi Świętej do Babilonii. Odtąd podróżowali w celu poszukiwania nowego i bezpiecznego domu. Osiedlali się w wielu krajach na całym świecie. Do powstania państwa Izrael
zjawisko to nazywane było “wielką diasporą”. Co ciekawe, największa populacja Żydów - mając na uwadze cały
świat - mieszkała przed wojną w Polsce.
Czy wiesz, że przed II wojną światową w Warszawie co trzeci mieszkaniec Warszawy był Żydem?
Społeczność żydowska mieszkała głównie w Dzielnicy Północnej, ale także w centrum Warszawy oraz na Pradze. Łączną liczbę Żydów szacowano na ok. 350 tysięcy osób.

9

Skojarzenia żydowskie symbole
Cel zadania:

Zapoznanie dzieci z żydowskimi symbolami.

Czas trwania: 10-15 minut
Materiały:

- wiersze zgadywanki z symbolami żydowskimi
(zał.8.1);
- zdjęcia symboli żydowskich (zał. 8.2);
- długopisy.

Przebieg zadania
krok 1

krok 2

krok 3

Poproś, aby dzieci usiadły w kole.
Ułóż kartki ze zdjęciami symboli żydowskich z zał. 8.2 na podłodze, pośrodku koła lub przypnij do tablicy,
tak aby wszystkie dzieci je widziały.
Wydrukuj wiersze z zał. 8.1.

Przed przeczytaniem wierszy nazwij
poszczególne symbole przedstawione na ilustracjach. Spytaj, czy dzieci
domyślają się, do czego mogą służyć
poszczególne przedmioty? Kiedy są
wykorzystywane? Przy jakich okolicznościach zakładane? Nie sugeruj
prawidłowych odpowiedzi. Niech
dzieci uruchomią swoją wyobraźnię.

Załącznik 8.2 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

Po części wprowadzającej zacznij czytać wierszyki zgadywanki. Zadaniem dzieci będzie
odgadnięcie prawidłowej nazwy oraz wskazanie, który przedmiot został opisany w wierszyku.
Aby hasła się utrwaliły, na zakończenie zajęć złóż wszystkie zdjęcia razem. Pokazuj dzieciom zdjęcia po kolei. Mogą razem lub pojedynczo po podniesieniu ręki wskazywać, co
widnieje na każdym zdjęciu.
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Elementy ubioru
żydowskiego
Cel zadania:

Zapoznanie dzieci z niektórymi elementami życia
religijnych Żydów.

Czas trwania: 15 minut
Materiały:
• zdjęcia elementów ubioru religijnych Żydów

(zał. 9.1);
• zdjęcia z codziennego życia religijnych Żydów (zał. 9.2).

Przebieg zadania
Wydrukuj zał. 9.1, zalaminuj kartki
i przetnij je na pół. Pokaż dzieciom
elementy ubioru religijnych Żydów,
powiedz, jak one się nazywają i w jakich okolicznościach są zakładane.
Możesz pokazać karty kilka razy, aż
dzieci będą pamiętać właściwe nazwy
ubioru.

krok 1

krok 2

Załącznik 9.1 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

Pokaż zdjęcia z zał. 9.2 (mogą być
w wersji elektronicznej). Poproś dzieci, żeby na zdjęciach znalazły elementy ubioru, których już się nauczyły.
W ten sposób dzieci nie tylko przyswoją wiedzę, ale też zobaczą elementy ubioru żydowskiego na obrazkach
z życia codziennego.

Dodatkowo
Po zakończeniu zadania, powiedz dzieciom, że świeccy (niereligijni) Żydzi nie noszą wspomnianych elementów
ubioru, ich strój w niczym się nie różni od naszego.
Powiedz, że w kulturze żydowskiej strój był określony ściśle nakazami religijnymi, co szczególnie dotyczyło
mężczyzn. W mniejszym stopniu ograniczenia dotyczyły kobiet, choć także im religia narzucała pewne wymagania co do wyglądu, a rabini zalecali skromność strojów.
Ubiór z czasem ewoluował, do tego doszły różnice regionalne. Na przykład chasydzi (mistyczny ruch religijny
w judaizmie) noszą aksamitne jarmułki, a przeciętni współcześni mieszkańcy Izraela - ich szydełkowe wersje.
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Maluj jak Chagall

Czas trwania: 20-25 minut
Materiały:

Cel zadania:

Zapoznanie dzieci z twórczością wybitnego żydowskiego malarza Marca Chagalla.

- przykłady prac Marca Chagalla (zał. 10.1);
- karta z regułami gry (zał. 10.2);
- dwie kości do gry;
- ołówki;
- kredki lub farby;
- biała lub granatowa kartka papieru.

Przebieg zadania
krok 1

krok 2

Przedstaw twórczość Marca Chagalla
dzieciom (zał. 10.1). Opowiedz, czym
się charakteryzują prace malarza,
dlaczego są tak łatwo rozpoznawalne
wśród prac innych artystów.

Wydrukuj zał. 10.2 z regułami gry.
Wytłumacz dzieciom, że każda kolejka to rzut dwoma kostkami (lub jedną dwa razy). W zależności od tego,
ile oczek wypadnie w jednym rzucie,
dziecko powinno narysować jeden
z elementów, który możemy spotkać
na obrazach Marca Chagala. Np. jeśli
dziecko wyrzuci 1 i 6 - powinno narysować koło, jeśli 4 i 4 - gitarę i tak
dalej.

Załącznik 10.1 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

W zależności od tego, ile dzieci gra w grę, możesz to zadanie potraktować nie jako indywidualne, tylko grupowe. W tym przypadku podziel dzieci na 3-5 osobowe grupy i rozdaj
każdej grupie po białej lub granatowej kartce A3. Każda osoba w grupie po kolei rzuca
kośćmi i rysuje wylosowany obrazek, tworząc tym samym jedną wspólną kompozycję.
krok 3
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Po wylosowaniu 6 elementów dzieci mogą pokolorować obraz. Najlepiej kolorować trzymając się palety kolorów Chagalla - niebieskiego i czerwonego, które zdecydowanie dominują u malarza, z odrobiną zieleni i żółci.

Dodatkowo
Marc Chagall był niesamowicie utalentowanym malarzem żydowskiego pochodzenia, czołowym przedstawicielem kubizmu - ruchu w malarstwie, który szeroko wykorzystywał kształty geometryczne do zobrazowania
codzienności. Chagall urodził się w ubogiej rodzinie Żydów w Łoźnie (obecnie Białoruś). Był najstarszym
z dziewięciorga dzieci. Ojciec przyszłego artysty był sprzedawcą śledzi. Matka była analfabetką, zajmowała się
rodziną. Sam Chagall w swojej twórczości wracał do okresu dzieciństwa, wykorzystując symbole kultury żydowskiej, judaizmu i prawosławia, architektury, którą dotychczas możemy spotkać na terenach Europy Wschodniej.
I choć całe dorosłe życie Marc Chagall spędził na emigracji we Francji, gdzie zdobył sławę i uznanie jeszcze za
życia, tęsknił za swoim rodzinnym domem, mimo biedy, która w nim panowała.

Czy sowa jest
koszerna?
Cel zadania:
• Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami

koszerności.
• Nauczenie dzieci, z mięsa których zwierząt, po
odpowiedniej obróbce, mogą być przygotowane
posiłki koszerne.
• Nauczenie rozpoznawania produktów koszernych z 3 kategorii żywieniowych: produkty mięsne, nabiał oraz produkty parwe (w większości
warzywa i owoce oraz inne produkty, nie należące
do kategorii mięsa ani nabiału).

Czas trwania: 15 minut
Materiały:
• karta zadań „Produkty koszerne i niekoszerne„ (zał.11);
• kredki.

Przebieg zadania
Poproś dzieci, aby usiadły w ławkach. Rozdaj im po jednej wydrukowanej stronie z zał.1.1. Dzieci będą mieć
za zadanie zaznaczyć te produkty, które mogą posłużyć do stworzenia koszernych potraw, czyli dozwolonych
do spożycia.
Żydzi mają wiele wyjątków. Mięs czy wędlin z wielu zwierząt po prostu nie wolno spożywać - są one niekoszerne. A co to jest produkt koszerny?
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Słowniczek
Koszerność to zespół reguł w prawie żydowskim, mówiący o tym, które produkty są dozwolone do spożycia.
Innymi słowy to zasady mówiące o tym, co wolno jeść i pić, a co jest zabronione.
Chrześcijanie poszczą w piątki - nie jedzą wtedy produktów mięsnych. Muzułmanie nigdy nie jedzą wieprzowiny - czyli mięs i wędlin wyrabianych ze świni. Żydzi mają dużo bardziej restrykcyjne i sprecyzowane zasady.
Niektóre produkty są dozwolone do spożycia - takie jak warzywa i owoce, ale tylko pod warunkiem, że będą
podane w odpowiedni sposób. Na przykład sałata sama w sobie jest koszerna - czyli dozwolona do spożycia.
Przestaje być jednak koszerna, gdy znajdzie się w niej mała istota żywa - np. robaczek. Nabiał jest koszerny, czyli
można go spożywać. Jeśli jednak ktoś postanowi pomieszać mleko lub produkty mleczne (takie jak jogurt czy
śmietana) z produktami mięsnymi i zrobić sos do mięsa na bazie śmietany, to takie danie nie jest już koszerne.
Według reguł koszerności produkty mleczne można spożywać najwcześniej po godzinie od zjedzenia mięsa.
Mięsa nie można nawet gotować w garnku, w którym stało mleko.

Jest wiele szczegółowych zasad dotyczących koszerności. W ramach niniejszych zajęć chcemy, aby dzieci poznały 3 kategorie produktów koszernych: produkty mięsne, nabiał oraz produkty parwe (nie należących do
kategorii mięsa ani nabiału).
Przeczytaj dzieciom poniższą informację o koszerności produktów i poproś, aby na swoich kartkach znalazły
wszystkie produkty, które ortodoksyjni Żydzi mogą zjeść w ciągu dnia.
Produkty koszerne możemy podzielić na trzy kategorie:
I. Produkty mięsne
• Mięso może pochodzić od zwierzęcia parzystokopytnego - czyli posiadającego 4 kopyta i jednocześnie przeżuwającego - co w praktyce ogranicza
się do roślinożerców.
• Nie spożywamy krwi - jest zakazana. Nie
można więc jeść na przykład kaszanki.
• Zwierzęta muszą być zabite w odpowiedni
sposób - humanitarny.
Koszerne mięso: cielęcina, wołowina, sarnina, baranina, jagnięcina, kozina.
Mięso niekoszerne: wieprzowina, dziczyzna, konina,
oślina.
Ptactwo koszerne: kaczka, kura, gęś, indyk, gołąb,
kuropatwa, przepiórka, bażant.
Ptactwo niekoszerne: orzeł, sowa, mewa, jastrząb.
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Załącznik 11 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

II. Nabiał:
• nie może być spożywany razem z mięsnym pokarmem;
• musi pochodzić od koszernego zwierzęcia.
Nabiał koszerny: każdy nabiał spełniający powyższe zasady jest koszerny (mleko, jogurt, masło, śmietana).
III. Produkty parwe:
• produkty parwe nie są ani mięsne, ani mleczne;
• przede wszystkim to produkty roślinne: owoce, warzywa, zioła, kwiaty, zboża, kawa, orzechy, jajka,
kasze, bakalie - które można jeść do woli;
• są to również produkty zwierzęce, ale nie posiadające krwi lub jej małą ilość, tj.:
a) jaja (z wyjątkiem jaj pochodzących od ptaków dziko żyjących - niekoszernych);
b) ryby, które mają łuski i płetwy: karp, pstrąg, śledź, łosoś (są jednak wyjątki, ryby niekoszerne: jesiotr, rekin,
węgorz).

Wierszyki
o koszerności
Cel zadania:
• Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami

koszerności.
• Przekazanie wiedzy, które z produktów, po odpowiedniej obróbce, mogą być spożywane przez
Żydów, a które są zabronione.

Czas trwania: 10 minut
Materiały:
• wiersze (zał. 12.1);
• symbole produktów koszernych i niekoszer-

nych (zał. 12.2);
• 2 pojemniki opisane jako koszerne i niekoszerne.

Przebieg zadania
Poproś dzieci, aby usiadły na dywanie. Po jednej stronie dywanu, tuż przed sobą, na pewnym
podwyższeniu postaw dwa pojemniki z napisem: a) produkty koszerne oraz b) produkty niekoszerne (dodatkowo oznacz je grafiką dziecka spożywającego jedzenie - koszerne i przekreśloną
grafiką - niekoszerne).

krok 1

Poinformuj dzieci, że za chwilę usłyszą kilka wierszy dotyczących zasad przestrzeganych przez
Żydów w trakcie spożywania pokarmów. Żydzi mają bardzo restrykcyjne i sprecyzowane zasady
dotyczące jedzenia, czyli mają dużo ograniczeń. Niektóre produkty są dozwolone do spożycia,
a inne zakazane. Jeszcze innych nie wolno ze sobą łączyć - na przykład wyrobów mięsnych
i mlecznych nie należy spożywać razem. Na pizzę z mięsem nie należy nakładać sosu śmietanowo-czosnkowego, a do mięsa nie można dodawać sosów na bazie śmietany. Mięso + nabiał
= niekoszerne.
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krok 2

Rozdaj każdemu dziecku ilustracje z zał. 12.2. Niech każde dziecko otrzyma jedną lub dwie ilustracje (w zależności od liczby dzieci), a następnie powie na głos, jaki produkt spożywczy przedstawia (lub zwierzę, z jakiego będą zrobione przetwory mięsne). Gdy tylko dzieci poprawnie
odgadną, co przedstawiają otrzymane przez nie ilustracje, poproś, aby dobrze przysłuchały się
wierszykom. Jeśli któreś dziecko usłyszy “swój” produkt, niech zapamięta, czy produkt ten jest
koszerny (możliwy do jedzenia), czy też niekoszerny (zakazany do spożycia). Następnie niech
trzymając ilustrację szybko przybiegnie w stronę przygotowanych pojemników i ustawi się za
odpowiednim.

krok 3
Po przeczytaniu wiersza niech każde dziecko ponownie powie, jaki trzyma produkt i czy w wierszu była mowa o tym, że jest on dozwolony do jedzenia, czy zakazany. Każde dziecko wrzuca
ilustrację do odpowiedniego pojemnika i siada na swoim miejscu. Kiedy wszystkie ilustracje
odnoszące się do danego wiersza zostaną wrzucone do odpowiednich pojemników, nauczyciel
przechodzi do czytania kolejnego wiersza.

Szabat - różnice
i podobieństwa
Cel zadania:
• Zapoznanie dzieci z terminem “szabat”.
• Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości.

Czas trwania: 10 minut
Materiały:
• plansze “Rodzina podczas szabatowej kolacji” (zał. 13);

• kredka/ołówek.

Przebieg zadania
Wydrukuj zał. 13. Poproś dzieci, żeby usiadły w kółku, a następnie podziel je na 3-5 osobowe grupy.
Rozdaj po jednym wydruku każdej grupie.
Wytłumacz dzieciom, co przedstawia obrazek.
Niech każda grupa przyjrzy się ilustracjom i postara
się znaleźć 10 różnic między ilustracjami, a następnie zaznaczy je ołówkiem/kredką.
Wspólnie oceńcie, której grupie udało się znaleźć
najwięcej różnic.
Załącznik 13 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi
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Słowniczek
Szabat – to ostatni dzień tygodnia w judaizmie, który zarazem jest dniem wypoczynku dla wierzących Żydów.
Trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotni wieczór. Zapytaj dzieci, czy chrześcijanie też
mają taki wolny święty dzień?
W czwartek wieczorem dorośli Żydzi biorą kąpiel w domu, a w piątek rano w łaźni rytualnej – mykwie. W piątek,
po przyrządzeniu potraw i dokonaniu wszelkich przygotowań, wierni zbierają się na nabożeństwo w synagodze.
Po powrocie do domu zapalają świece, wznoszą modlitwę i zaczynają wieczerzę szabatową, dzieląc się chałką lekko słonym pieczywem drożdżowym.

Piosenka
Hava Nagila
Cel zadania:

Nauczenie się ludowej pieśni żydowskiej śpiewanej
podczas świąt, między innymi w czasie Chanuki.

Czas trwania: 15 minut (kilka razy w tygodniu)
Materiały:
• tekst piosenki (zał.14);
• melodia dostępna na stronie youtube https://bit.ly/2HU4Ta4.

Przebieg zadania
Wydrukuj zał. 14, a następnie wybierz melodię, do której dzieci będą uczyły się słów piosenki Hava Nagila.
Przeczytaj dzieciom słowa piosenki w języku hebrajskim, potem w języku polskim. A teraz już tylko nauka!
Pomocne mogą się okazać dwie aranżacje: Sławy Przybylskiej oraz Kayah.
W trakcie nauki piosenki opowiedz dzieciom o roli muzyki w kulturze żydowskiej. Przede wszystkim o tym,
że umilała żydowskie wesela czy święta.
Dodatkowo
Muzykę żydowską często nazywa się muzyką klezmerską. Dlaczego? Etymologia tego słowa jest prosta. Słowo
klezmer w języku hebrajskim oznacza muzykanta. Co ciekawe, w Polsce klezmerzy inspirowali się utworami
oraz melodiami Mazurów czy Kujawiaków.
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Taniec Żydowski
Cel zadania:

Nauczenie dzieci podstawowych kroków tańca
żydowskiego pod melodię Hava Nagila.

Czas trwania: 20 minut (kilka razy w tygodniu)
Materiały:
• odtwarzacz MP3;
• nagranie melodii Hava Nagila, np. https://
bit.ly/37ZlILL

Przebieg zadania
Wszyscy tancerze łączą ręce (lub chłopcy trzymają chusteczkę, a ich partnerki trzymają jej drugi koniec) i zaczynają przesuwać się po okręgu.
W tym czasie dzieci stawiają lewą stopę przed prawą (ciężar ciała jest na lewej stopie). Po chwili prawa stopa
stawiana jest obok lewej, a w tym samym czasie lewa przenoszona jest do tyłu w prawo. I tak na zmianę: lewa
przed prawą nogą, lewa za prawą nogą.
Są to podstawowe kroki taneczne. Taniec można urozmaicać na różne sposoby, na przykład dzieci mogą tworzyć koncentryczne koła, tańcząc w przeciwnych kierunkach. Przykładowy taniec żydowski możesz zobaczyć
tu - https://bit.ly/39YdMM0.

Ciekawostka
Nauka kroków tanecznych do melodii Hava Nagila nie jest trudna, a jednocześnie jest to świetne wprowadzenie
do dowolnego tańca ludowego. Historia melodii Hava Nagila nie jest znana. Wiadomo jedynie, że pochodzi
ona z naszych terenów Centralnej i Wschodniej Europy. Częścią sukcesu melodii jest jej powolne tempo na
początku, które stopniowo przyspiesza w miarę jej trwania. Niewątpliwie ułatwia to naukę kroków tanecznych.

Moje imię
po hebrajsku
Cel zadania:

Nauczenie dzieci pisania kilku podstawowych liter
alfabetu hebrajskiego.
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Czas trwania: 30 minut
Materiały:
• hebrajski alfabet (zał. 16);
• ołówek/długopis.

Przebieg zadania
Wydrukuj hebrajski alfabet z zał. 16, następnie rozdaj po jednym egzemplarzu każdemu dziecku.
Poproś dzieci, aby przyjrzały się literom hebrajskim,
a następnie odszukały litery potrzebne im do napisania swojego imienia.
Starsze dzieci mogą napisać swoje imię po hebrajsku. Młodsze mogą wyciąć potrzebne litery i przykleić je na czystej kartce papieru. Sprawdź rezultaty.

Załącznik 16 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

Dodatkowo

•
•
•

Alfabet hebrajski zapisywany jest od strony prawej do lewej.
Brakuje rozróżnienia na małe i duże litery.
Wiecie, ile liter ma polski alfabet? 32. Hebrajski natomiast ma ich 22.

Jidyszyzmy
i typowe zwroty
hebrajskie

Czas trwania: 30 minut
Materiały:
• zwroty hebrajskie (poniżej w tekście zadania).

Cel zadania:
• Nauczenie dzieci trzech zwrotów w języku

hebrajskim: dziękuję, sto lat, kocham cię.
• Zwrócenie uwagi dzieci na fakt, że w języku
polskim jest wiele słów zapożyczonych z języka
hebrajskiego lub języka jidysz.
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Przebieg zadania
Poproś, aby dzieci usiadły w kole. Odczytaj po kolei słowa z listy zapożyczonych słów/zwrotów z języka jidisz
i spytaj, czy dzieci słyszały takie sformułowanie, a jeśli tak, co ono oznacza. Jeśli dzieci nie będą znać danego
słowa, wyjaśnij jego znaczenie. A oto lista:
bachor - mały chłopiec
bajgiel - obwarzanek
belfer - nauczyciel
ciuch - ubranie
cymes - przysmak, rarytas, coś pysznego
rejwach - hałas, zgiełk, harmider
ślamazara - człowiek powolny, flegmatyczny
plajta - bankructwo
Na zakończenie przeczytaj dzieciom trzy zwroty w języku hebrajskim:
Dziękuję - Toda!
Sto lat - Mazel tov!
Kocham Cię - Anee ohev otakh - do dziewczyny (wymowa: ani ohev otach)
Anee ohevet otkha - do chłopaka (wymowa: ani ohevet otcha)
Poproś dzieci, aby powtórzyły najważniejsze zwroty. Kiedy dzieci będą potrafiły już dobrze je wymówić, poproś, aby usiadły przy stołach. Niech każde dziecko stworzy własną kartkę ozdobną:
• podziękowanie (na którym napisze lub przyklei słowo Dziękuję);
• na urodziny (na której napisze lub przyklei hebrajski zwrot Sto lat);
• okolicznościową (na której napisze lub przyklei hebrajski zwrot Kocham Cię).
Dodatkowo
Jidyszyzmy to zapożyczenia językowe przejęte z języka jidysz. Są to często słowa potoczne lub słowa określające
zjawiska i przedmioty związane z kulturą żydowską. Mimo że współcześnie coraz rzadziej używamy jidyszyzmów lub zapożyczeń z języka hebrajskiego, to warto, aby dzieci poznały niektóre, najbardziej popularne słowa.

Wybitne postacie
Żydów
Cel zadania:

Zapoznanie dzieci z postaciami, które zapisały się
na kartach historii Żydów warszawskich.
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Czas trwania: 30 minut
Materiały:
• portrety słynnych Żydów związanych z Warszawą (zał. 18.1);
• portrety słynnych Żydów związanych z Warszawą do pokolorowania (zał. 18.2);
• symbole zawodów (zał. 18.3);
• kredki/akwarele/flamastry;
• nożyczki;
• klej.

Przebieg zadania
krok 1
Pobierz zał. 18.1 i pokaż dzieciom zdjęcia sławnych Żydów związanych z Warszawą. Wytłumacz
pokrótce, kim oni byli oraz w jakiej dziedzinie szczególnie się odznaczyli. Zapytaj, czy dzieci
kojarzą którąś z osób pokazanych na zdjęciach.
Następnie rozdaj dzieciom po jednym
egzemplarzu kolorowanki (zał. 18.2
i 18.3). Wspólnie przyjrzyjcie się grafikom przedstawiającym poszczególne
postacie.

Załącznik 18.2 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

krok 2

Czy dzieci mogą nazwać osoby na
nich pokazane? Poproś dzieci, aby pokolorowały grafiki dowolną techniką,
a na koniec pracy zastanowiły się, który symbol z zał. 18.3 pasuje do zawodu
pokolorowanej osoby. Niech dzieci
wytną ten symbol i przykleją do kolorowanki.

Ciekawostka

•

Jan Brzechwa do literatury przeszedł głównie jako autor utworów dla dzieci. Przyniosły mu ogromną popularność i zdobyły wielu naśladowców. “Kaczka Dziwaczka”, “Na straganie”, “Akademia Pana Kleksa” - to tylko
kilka przykładów utworów, które są znane każdemu polskiemu dziecku.
• Marek Edelman - działacz społeczny, lekarz kardiolog, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim.
Dzięki niemu żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci powstania w getcie warszawskim.
• Marysia Ajzensztadt - śpiewaczka, nazywana słowikiem getta warszawskiego. Pamięci Marysi Ajzensztadt
poświęcony był Marsz Pamięci z 21 lipca 2013 roku. Akcja społeczna upamiętniała początek akcji likwidacyjnej
w warszawskim getcie.
• Ester Kamińska - aktorka teatralna, prowadząca wraz z mężem pierwszy teatr żydowski posiadający stałą
siedzibę. Nazywana „matką teatru żydowskiego”.

Polichromia. A co
to takiego?
Cel zadania:

Za pomocą ilustracji zaznajomienie dzieci z polichromiami, które są nieodłącznym elementem
zdobniczym synagog.

Czas trwania: 30 minut
Materiały:
• zdjęcia polichromii (zał. 19.1);
• roślinne i zwierzęce symbole (zał. 19.2);
• kredki, flamastry, brokat w kleju;
• biała lub kolorowa kartka A4;
• klej;
• nożyczki.
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Przebieg zadania
Rozpocznij wykonanie zadania od wyjaśnienia dzieciom, czym jest polichromia. Następnie pokaż im różne
przykłady polichromii, korzystając z zał 19.1. Zachęć dzieci do stworzenia własnych polichromii.
Słowniczek
Polichromia - to wielobarwne malowidło, które zdobi ściany, sklepienia, czy rzeźby. Zapytaj dzieci, czy są
w stanie podzielić różne wzory polichromii na kategorie. Które mogłyby być motywami roślinnymi? A może są
jakieś zwierzęce?

Wydrukuj zał. 19.2 (1 załącznik dla 1-2 dzieci).

Najpierw dzieci wybierają symbole (zwierzęce i/lub roślinne),
których użyją do wykonania
swojej pracy. Po wybraniu przez
dzieci poszczególnych wzorów,
np. kwiatu czy gęsi, poproś, by je
pokolorowały i wycięły.

Teraz dzieci powinny przykleić
wycięte elementy na kartkę A4,
tworząc kompozycję - na przykład
układając kwiaty w trójkąt.

Memorki
Cel zadania:

Utrwalenie symboli żydowskich omawianych
w poprzednich grach.
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Na pozostałej części kartki dzieci rysują liście i gałązki, scalając
wycięte elementy w jeden obraz.

Czas trwania: 15 minut
Materiały:
• wydrukowane i wycięte memorki (zał. 20)

Przebieg zadania
Przed zajęciami wydrukuj, zalaminuj i wytnij karty „Memory”
z zał.20. Pokaż dzieciom poszczególne pary i zapytaj, czy rozpoznają dany żydowski symbol. Jeśli nie,
przypomnij jego nazwę oraz znaczenie w kulturze żydowskiej.

Załącznik 20 do pobrania na stronie
https://tuptuptup.org.pl/zydzi

krok 1

Omów wszystkie ilustracje z dziećmi, a następnie rozłóż karty na dywanie (w kwadracie 4x5), tak by dzieci
nie widziały, gdzie została położona
dana ilustracja. Zadaniem dzieci będzie odnalezienie pary jednakowych
ilustracji.

W trakcie każdej kolejki dziecko będzie mogło odwrócić 2 karty. Jeśli odwrócone karty nie
będą parą, dziecko musi zakryć je z powrotem. Każda kolejna osoba wykonuje tę samą czynność. Dziecko, które poprawnie zapamięta, gdzie znajduje się symbol do pary, i w trakcie swojej
kolejki odwróci 2 takie same kartki ilustracjami do góry, otrzyma punkt. Odszukane ilustracje
pozostawia na podłodze rysunkami do góry.

krok 2

Tura kończy się, gdy wszystkie karty zostaną odsłonięte. Gra może mieć kilka tur. Gramy do
czasu, aż jedno z dzieci zdobędzie minimum 3 punkty (czyli odgadnie prawidłowe położenie
trzech par).
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Fundacja CultureLab jest właścicielem i twórcą portalu edukacyjnego tuptuptup.org.pl
oraz edukacyjnej aplikacji dla dzieci "Tup Tup po Warszawie". Głównym celem Fundacji jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Materiały powstały w ramach projektu "Warszawa Dalii i Lewiego" realizowanego przez
Fundację CultureLab i współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.
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