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c) otrzymuje posmak cytrynya) jest oczyszczana b) jest wybielana

W stacji filtrów woda, która dochodzi tu prosto z Wisły... 1

c) przyjmowali wyłącznie 
dentyści i ortodonci

a) opiekowano się ubogimi 
oraz kobietami w ciążu

b) leczono wyłącznie 
dzieci      

W Szpitalu Dzieciątka Jezus ...2

3

Kolonia staszica to pierwszy zespół 
mieszkalny, gdzie domy miały być 
dość podobne do siebie i wiele z nich 
wyglądem przypominało ...

a) zamki c) wiejskie chatki
b) polskie dwory

b) medal na 
Olimpiadzie

b) znanym lekarzem

c) w czasach średniowiecza

c) Nagrodę Nobla

с) wybitną fizyczką
i chemiczką

b) w czasach współczesnych

a) samochód

a) słynnym piekarzem

a) w okresie powojennym

4

Maria Skłodowska-Curie była...

Za odkrycie radu Maria 
Skłodowska-Curie otrzymała...

W jakich czasach Zbigniew Siemiaszko robił zdjęcia 
Warszawy?

b) tramwajami parowymi

a) tramwajami konnymi c) tramwajami 
lotnymi 

Jakimi tramwajami przemieszczali się 
mieszkańcy warszawy zanim powstała 
trasa elektryczna?

5

b) największy szpital 
w Polsce

c) pałac królewskia) wysypisko śmieci, 
wyrobiska i stawy

Jeszcze 60 lat temu, na terenie parku 
szczęśliwickiego znajdowało się

6

8
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a) Lotniska im. Chopina

c) Pałacu Kultury 

b) Pałacu na Wyspie

Jeśli popatrzycie na pomnik, zauważycie, że twarz 
lotnika zwrócona jest w stronę9

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.

Ponad  200 zabytków rozmieszczonych na wirtualnej mapie Warszawy ułożonych na 17 trasach daje  dużo możliwości pożytecznego spędzenia czasu w stolicy. Dołączone do 

każdekażdego zabytku quizy oraz  system zbierania punktów i odznak, dają dzieciom pole do popisu znajomością dziedzictwa kulturowego  Warszawy, jej historii, ciekawostek i 

tajemnic.
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