
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 170 zabytków rozmieszczonych na wirtualnej mapie Warszawy ułożonych na 13 trasach daje  dużo możliwości pożytecznego spędzenia czasu w stolicy. Dołączone do każdego zabytku quizy oraz 
sysystem zbierania punktów i odznak, dają dzieciom pole do popisu znajomością dziedzictwa kulturowego  Warszawy, jej historii, ciekawostek i tajemnic.
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c) rosyjskima) hebrajskim b) niemieckim

W jakim języku wcześniej dzieci uczły się 
w szkole? 
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c) szkołaa) karczma “Wawer” b) stacja 
       Kolei Nadwiślańskiej       

Co znajdowało się dawniej w miejscu 
dzisiejszego Zajazdu Napoleońskiego? 
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3 Kim był Matiusz Pierwszy?

b) królem

c) lekarzema) kosmonautą

c) starej kaplicy

c) pałac królewski

c) stacji 
psich zaprzęgów

a) wieży kościoła

a) egzotyczne zwierzęta

a) stacji kolei Jabłonowskiej

b) dawnego 
drewnianego kościoła

b) cenne drzewa

b) stacji 
konnych pojazdów
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Co sprawia, że rezerwat jest tak cenny? 

Z jakich fragmentów została zbudowana 
grota przykościelna? 

Na jakiej stacji teraz jesteście? 

b) Julian Tuwima) Jan Brzechwa  c) Letni Dudek 

Jak nazywał się najsłynniejszy letnik 
wysiadający na tej stacji? Lokomotywa 
niech będzie podpowiedzią.
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b) Julian Tuwim

c) Maria Konopnicka a) Konstanty Ildefons Gałczyński

Jaki znany artysta/artystka wymyślił/a słynną 
nazwę “świdermajer”? Wróćcie do adresu 
Trawiasta 10. Kamień Wam podpowie. 
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Jak dawniej nazywało się Międzylesie? 
Czy miało coś wspólnego z dziwaczkami?

7

9

10

8

c) Kaczy Dół    a) Ptaszków b) Stawisko   

a) wskazała księciu 
Ziemowitowi drogę 
do Warsza   

b) łaźnia i szalet 

b) "Stacja Pomarańczarka”

a) “Falenicka Przystań” c) “Kinokawiarnia” 

a) zmieniła bieg Wisły

a) była matką Syrenki, 
która obroniła Warszawę   

c) starośćc) leczyć

a) stacja kolejowa c) kasa biletowa  

a) pomoc

Jak Panna Wodna wpłynęła na powstanie 
Warszawy? 

Co oznacza słowo “ezra”? 

Co znajdowało się dawniej w dzisiejszym 
budynku pizzerii? 

Znajdź mural przedstawiający obraz bazaru 
przyciągającego letników i mieszkańców 
Falenicy. Jak brzmi jego nazwa? 
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