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Każde z zadań przybliży Wam historię różnych zabytków, znajdujących się na terenie Ochoty i Żoliborza: 
tych, które przetrwały przez wieki i tych, które zostały jedynie we wspomnieniach, książkach i rękopisach. W 
trakcie wykonania zadań dowiecie się na przykład, skąd pochodzą nazwy dzielnic Ochota i Żoliborz, co to jest 
„galicyzm”, jak powstają zdjęcia i kim był Charle Chaplin, jaka kiedyś panowała moda i co można było zjeść w 
polskich karczmach. Będziecie mogli pobawić się ruchowo, polepić z plasteliny i powycinać z papieru, a nawet 
zorganizować podchody w Waszym przedszkolu lub szkole. 

Do każdej z zabaw znajdziecie gotowy komplet materiałów/załączników, będą to prezentacje, plansze do gier, 
szablony do materiałów plastycznych, zdjęcia i nagrania. Wierzymy, że pomogą one Wam w przeprowadzeniu 
gier w Waszej klasie lub grupie. Wszystkie załączniki do gier i zabaw znajdziecie na naszej stronie internetowej 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz.

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. 

To jak, jesteście gotowi na podróż w czasie? 

Miłej zabawy! 

Zespół TupTupTup

Drodzy Nauczyciele i Rodzice!

Przed Wami kolejna publikacja Fundacji CultureLab, 
która zabierze Was na spacer po Warszawie. Tym ra-
zem zwiedzicie wraz z nami dwie piękne historyczne 
dzielnice naszej stolicy: Ochotę i Żoliborz. Publika-
cja jest uzupełnieniem edukacyjnej aplikacji mobil-
nej dla dzieci Tup Tup po Warszawie, którą możecie 
bezpłatnie pobrać w sklepie Play. Aplikacja powstała 3 
lata temu, a my wciąż mamy niedosyt, poszerzając ją 
corocznie i dodając nowe trasy, zabytki i ciekawostki. 
Tym razem chcemy zapoznać najmłodszych czytelni-
ków z dziedzictwem kulturowym Ochoty i Żoliborza, 
z postaciami, które są w jakiś sposób z nimi związane, 
a przy okazji zachęcić Was do świetnej zabawy i cieka-
wego spędzania czasu.
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Być jak 
Skłodowska! 

Cel zadania:
• zapoznanie dzieci z życiorysem i dziedzictwem 

Marii Skłodowskiej-Curie;
• stworzenie papierowej maski Marii;
• omówienie kwestii równości płci.   

Czy bycie naukowcem to ciekawy zawód? Tak, z pewnością! Choć i bardzo wymagający. Kiedyś, 
wcale nie tak dawno temu, dotyczyło to szczególnie kobiet. Kobietę rzadko można było spotkać 
na wyższych uczelniach, co dopiero w laboratoriach. Jednym z nielicznych wyjątków, ale jakże 
cudownych, była Maria Słodowska-Curie, która należała do pierwszego pokolenia kobiet, które 
studiowały na uczelni wyższej dłużej niż rok! Nie uwierzycie, ale 140 lat temu, kiedy studiowała 
Maria, na europejskich uniwersytetach istniało przekonanie, że umysł kobiety nie nadaje się do 
nauki i że kobieta powinna przede wszystkim umieć śpiewać, haftować i zajmować się dziećmi. 
Kobiety studiujące nauki przyrodnicze i matematyczne należały do wyjątków!

Załącznik 1 do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Polka, naukowiec, matka dwójki dzieci dokonała rzeczy 
niemożliwej. Odkryła dwa dotychczas nieznane pierwiast-
ki - rad i polon oraz zjawisko promieniowania, rozpoczęła 
badania nad chorobą w tych czasach nieznaną, czyli no-
wotworem, otrzymała dwie nagrody Nobla: jedną z che-
mii, a drugą z fizyki. Czy to nie jest motywujący przykład 
dla dzieci? Maria dokonała niesamowitych odkryć, z któ-
rych korzystamy do dzisiaj. Porozmawiaj o tym z dziećmi, 
pokaż, że płeć tu nie ma znaczenia. Jeśli naprawdę czegoś 
pragniemy, pracą i uporem (może jeszcze przy odrobinie 
szczęścia) możemy dokonać rzeczy niesamowitych. 

A teraz spróbujcie wyobrazić sobie Marię i przygotujcie jej 
papierową maskę.     

Przebieg zadania

wstęp

Czas trwania: 45 minut

Materiały:
• szablony elementów twarzy (zał.1.1); 
• ołówek;
• papier różowy (do ust);
• papier szary lub filc szary (do brwi i włosów);
• papier beżowy lub jasnoróżowy (do twarzy 
i nosa);
• nożyce;
• klej w sztyfcie;
• nóż do papieru.
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Pobierz szablony i wytnijcie 
wszystkie elementy. Obrysujcie je 
na kolorowym papierze. 
Obrysowane elementy ponownie 
wytnijcie. Niektóre elementy 
szablonów musicie obrysować 
dwa razy (np. brwi).

Cel zadania:
• zapoznanie dzieci z historią powstania nazwy 

dzielnicy Ochota; 
• zapoznanie się z przykładową kartą dań  

w karczmie serwującej tradycyjną, polską kuch-
nię;

• stworzenie przepisu do książki kucharskiej na 
ulubione danie dzieci;

• opcjonalnie - wykonanie ciastka Wuzetki z pla-
steliny lub masy solnej.

Karczma Ochota
Czas trwania: 30 minut

Materiały:
• wydruk karty dań (zał.2.1);  
• wydruk prezentacji ze zdjęciami potraw  
z karty dań (zał. 2.2);
• kartki z bloku rysunkowego;
• kredki/flamastry lub plastelina.

Można by powiedzieć, że właśnie w tym miejscu nazwa dzielnicy Ochota miała swój początek. 
Na rogu ulic Kaliskiej i Grójeckiej stała niegdyś karczma o nazwie „Ochota”. Jej położenie nie 
było przypadkowe. Ulica Grójecka (choć jeszcze wtedy nikt tak jej nie nazywał) była częścią 
Szosy Krakowskiej, czyli głównej drogi łączącej Warszawę z Krakowem. Osoby podróżujące 
dorożkami i bryczkami z Krakowa do Warszawy po 2 dniach drogi często gościły w karczmie. 
Miejsce spotkań i odpoczynku było tak sławne, że wszyscy podróżni, a z czasem i mieszkańcy, 
obszar naokoło karczmy zaczęli nazywać „Ochotą”. Obecnie po karczmie nie ma niestety ani 
śladu, ale nazwa pozostała.

Przebieg zadania

Złóżcie maskę w całość. 
Uwaga: filc do brwi lub włosów 
łatwiej będzie przykleić 
klejem w płynie, natomiast do 
kolorowego papieru możecie 
użyć kleju w sztyfcie. 

Czas na ewentualne szczegóły, 
np. flamastrem lub kredkami 
możecie dodać kilka detali 
na fryzurze Marii, zmarszczki 
na twarzy itd. Jeżeli zamierzacie 
nosić maskę, możecie przykleić 
lub przymocować zszywaczem 
pasek, odpowiadający obwodowi 
głowy dziecka.

krok 1 krok 2 krok 3

wstęp
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Zapoznaj dzieci z krótką historią nazwy dzielnicy Ochota. Wydrukuj załącznik 2.1 w liczbie 
egzemplarzy równej liczbie dzieci biorących udział w zabawie. Rozdaj dzieciom karty dań a na-
stępnie przeczytajcie je wspólnie. Porozmawiajcie o potrawach. Spytaj, czy dzieci je znają? Czy 
próbowały? Czy smakowały im? Czy znają ich skład? Zastanówcie się wspólnie, czy to zdrowe 
pożywienie oraz czy potrawy są nadal popularne wśród dzisiejszych mieszkańców Warszawy. 
Co się zmieniło (np. jakie nastąpiły zmiany kulturowe, żywieniowe)? Aby pokazać dzieciom, jak 
wyglądają poszczególne dania, możesz posłużyć się prezentacją ze zdjęciami potraw.

Rozdaj dzieciom kartki z bloku rysunkowego. Zapytaj, jakie jest ich ulubione danie. Pokaż im 
książkę kucharską i porozmawiaj, z czego składa się przepis na przykładowe danie (zdjęcia go-
towej potrawy, listy składników, opisu czynności). Niech dzieci same spróbują opracować kartę 
książki kucharskiej bazując na własnym ulubionym przepisie. Jeśli jeszcze nie potrafią pisać, 
mogą przepis narysować. Opcja dla młodszych dzieci - zamiast przepisu dzieci mogą wykonać 
ulubione danie z plasteliny lub innej masy plastycznej.
 

Podchody 
o dziedzictwie 

kulturowym 
 

Cel zadania:
• zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami dziel-

nicy Ochota; 
• doskonalenie kompetencji współpracy w grupie
• usprawnianie umiejętności manualnych oraz 

motorycznych. 

Czas trwania: 45 minut

Materiały:
• wydruk karty informacyjnej o zabytkach 
wraz ze zdjęciami - (zał. 3.1);
• wydruk kart zadań (zał. 3.2) z uwzględnie-
niem rekwizytów do wykonania zadania;
• kawałki papieru; 
• kartki papieru;
• białe i kolorowe arkusze bloku rysunkowego;
• 2 naczynia z czystą wodą;
• ciemny piasek;
• kawałki mydła;
• gumka recepturka;
• gaza;
• gazik;
• wata;
• lniana szmatka;
• brązowa i biała plastelina;
• długopisy;
• kredki i flamastry;
• nożyczki;
• klej;
• słoik; 
• kubełek / karton – pojemnik.

krok 1

krok 2
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Wydrukuj załącznik 3.1. Zapoznaj dzieci z informacjami o zabytkach Ochoty. Porozmawiajcie 
o tym, czy dzieci znają wymienione budynki, pomniki? Czy potrafią rozpoznać je na zdjęciach?   

krok 1

Na podwórku lub w sali rozstaw 8 stanowisk gry. Na każdym z przystanków dzieci będą wyko-
nywać proste zadanie lub odpowiadać na pytanie związane z historią, specyfiką danego obiek-
tu. Wydrukuj i przy każdym stanowisku zostaw kartę zadań (załącznik 3.2), z której podczas 
gry nauczyciel bądź dziecko będzie odczytywać polecenia. Przygotuj i pozostaw przy każdym  
z przystanków rekwizyty służące do wykonania zadania.

Podziel dzieci na grupy. Wybierz jedną osobę z grupy, która na każdym z przystanków będzie 
kontrolowała/ zapisywała czas poświęcony na realizację zadania. Maksymalny czas na wykona-
nie wszystkich zadań to około 45 minut. 

Wygrywa grupa, która w najkrótszym czasie wykona poprawnie wszystkie zadania, na każdym 
ze stanowisk. Po zakończonej grze zadaj dzieciom pytanie, który przystanek najlepiej zapamię-
tali. Dlaczego?  

Jak zatrzymać 
czas?

Cel zadania:
• zapoznanie dzieci z historią ponad 100-letniego 

zakładu fotograficznego znajdującego się na te-
renie dzielnicy Ochota;

• przeprowadzenie rozmowy na temat pojęcia 
czasu i zjawiska jego przemijania oraz znalezie-
nia sposóbu na jego zatrzymanie; 

• wytłumaczenie dzieciom, czym była camera ob-
scura oraz co to jest soczewka;

• usprawnienie zdolności manualnych poprzez 
samodzielne stworzenie prostego aparatu foto-
graficznego. 

krok 2

krok 3

Czas trwania: 45 minut

Materiały:
• prezentacja zawierająca informacje o histo-
rycznym zakładzie fotograficznym na Ocho-
cie, zdjęcia Warszawy pokazujące upływ czasu, 
kilka informacji o historii fotografii, soczewce 
oraz instrukcję do samodzielnego wykonania 
aparatu fotograficznego (zał. 4.1);
• plastikowy kubek np. po jogurcie;
• czarna farba lub czarny papier;
• kalka techniczna;
• szkło powiększające np. lupa;
• nożyczki;
• klej lub taśma klejąca.



6

Na terenie Ochoty znajduje się kilka niezwykłych miejsc, założonych przez lokalnych artystów: 
fotografów, twórców ceramiki czy malarzy. Jednym z takich tajemniczych miejsc wartych od-
krycia jest zakład fotograficzny, który działa od 1919 roku (czyli ponad 100 lat). Założycielem 
był Pan Leonard Siemaszko, który przybył tu z Wilna (stolicy Litwy). Dopiero jednak jego syn 
– Zbigniew Siemaszko - zdobył niezwykłe uznanie. Pan Zbigniew wsławił się robieniem zdjęć 
powojennej Warszawy.

Jako jeszcze młody człowiek, tuż po II wojnie światowej, biegał między ruinami Warszawy 
uwieczniając pierwsze etapy remontu bloków, domów i pałaców. Robił zdjęcia lokalnych stra-
ganów, przekupek i środków transportu. Sfotografował nawet Józefa Piłsudskiego. Po dziś dzień  
w Narodowym Archiwum Cyfrowym znajduje się ponad 7000 fotografii Pana Zbigniewa. W 
obecnych czasach, gdy mamy telefony cyfrowe i aparaty, 7000 zdjęć nie robi na nas wrażenia. 
Nawet w trakcie jednego roku możemy ich zrobić więcej. Kiedyś proces robienia i wywoływa-
nia zdjęć był jednak dużo dłuższy i droższy. Tym bardziej możemy docenić, że Pan Siemaszko 
zachował na kliszach swojego aparatu tak wiele drogocennych momentów z życia powojennej 
Warszawy.

Wykorzystaj zał. 4.1. Zapoznaj dzieci ze zdjęciem 
i notką informacyjną o Zakładzie Fotograficznym 
Siemaszkowie. Zastanówcie się wspólnie nad poję-
ciem CZASU. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 
Jak rozumiecie czas? Czy można czas zatrzymać? Jak 
można to zrobić? 

Dla dostrzeżenia upływu czasu oraz zjawiska prze-
mijania, a także znaczenia aparatu fotograficznego 
jako narzędzia, dzięki któremu czas na zdjęciach 
możemy zatrzymać, pomocne będą fotografie 
przedstawiające charakterystyczne miejsca Cen-
trum Warszawy i Dzielnicy Ochota dawniej i dziś. 

Wykorzystując załącznik 4.1, zapoznaj dzieci z krótką historią aparatu fotograficznego. Zapytaj 
dzieci, czy wiedzą, jakie są główne części aparatu, czym jest obiektyw? Korzystając z załącznika 
wytłumacz dzieciom pojęcie soczewki. 

Przygotujcie materiały, spróbujcie przenieść się w czasie o 100  lat wstecz i wykonać najprostszy 
aparat fotograficzny, na wzór camera obscura. Omówcie efekty pracy - co widzicie przez wyko-
nany obiektyw? Na koniec zajęć porozmawiajcie o tym, co dzieci najbardziej zaciekawiło, czego 
się nauczyły.

Załącznik 4.1 do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Przebieg zadania

krok 1

krok  2

wstęp

krok 3
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Cel zadania:
• poszerzenie wiedzy na temat kina i jego hi-
storii;
• poznanie pojęcia kina niemego oraz postaci 
małego Trumpa stworzonego przez Charliego 
Chaplina;
• ćwiczenie mimiki twarzy, ruchów i gestów 
do odtworzenia mini scenek.

Dziś w repertuarze 
film 

braci Lumiere
Czas trwania: 40 minut

Materiały:
• wydruk prezentacji na temat historii świato-
wego kina (zał. 5.1);
• film braci Lumier (zał. 5.2)
• kij/patyk do zabawy w pantomimę.

Przebieg zadania

Załącznik 5.1 do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoloborz

wstęp
Skręćmy teraz w jedną z urokliwszych uliczek Żoliborza, w ulicę Suzina. Pod numerem 6 znaj-
duje się tajemniczy budynek. Jak myślicie, co kryło się w jego wnętrzu? 

Prawie 100 lat temu uruchomiona została tu osiedlowa kotłownia. Dostarczała ona ciepło do 
okolicznych domów, co było zupełną nowością w tamtych czasach! W tym samym kompleksie 
budynków mieściły się również żłobek, przedszkole, szkoła a nawet basen i pralnia. Nieco póź-
niej, kiedy kocioł nie zajmował już tak sporej części budynku, zamieniono zyskaną przestrzeń 
w salę koncertową z ruchomymi podestami. Kolejna nowość! Niekoniecznie pozytywnym bo-
nusem, który łapało się w trakcie seansu, były… pchły. Jest szansa, że miejsce to wróci na mapę 
działających kin stolicy i niebawem będziemy mieli okazję zobaczyć go od środka. W końcu to 
legenda Żoliborza!

Zanim podążymy dalej, wytężmy wzrok i zwróćmy uwagę na wysoki komin. Służył on dawniej 
jako platforma widokowa, dlatego nazywany był “latarnią morską”.

krok 1

Pobierz zał. 5.1, wyświetl prezen-
tację. Prześledź wspólnie z dzieć-
mi krótką historię kinematografii. 
Obejrzyjcie film “Wjazd pociągu na 
stację w La Ciotat” (trwa 50 sekund) 
(zał. 5.2). Porozmawiajcie o tym, ja-
kie wrażenie robi na Was ten film. 
Czy dzieci lubią kino? Jak myślą, 
skąd płynie motywacja wynalazców, 
twórców kina do ciągłego postępu  
w tej dziedzinie?
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Załącznik 6.1 do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Kolaż portretu 
Prezydenta Wilsona

Cel zadania:
• zapoznanie dzieci z życiorysem prezydenta Wil-

sona; 
• poznanie roli, którą odegrał prezydent Wilson 

w historii Polski; 
• stworzenie portretu Wilsona metodą kolażu.    

Po zapoznaniu dzieci z postacią Charliego Chaplina wykorzystajcie scenariusz zabawy opisanej 
na ostatniej stronie prezentacji z zał. 5.1 - "Czas na pantomimę". 

Po zakończonej zabawie omówcie, co dzieci zapamiętały ze scenariusza zajęć, co było dla nich 
ciekawe.

We wrześniu 1917 r. dwudziesty ósmy prezydent Stanów 
Zjednoczonych, Thomas Woodrow Wilson, powołał ko-
misję mającą za zadanie opracować 14 punktów programu 
pokojowego. Znalazł się wśród nich m.in. postulat o nie-
podległości Polski z wolnym dostępem do morza.

Po raz pierwszy jeden z najważniejszych światowych 
przywódców wyraźnie upomniał się o wolność Polski. W 
żyłach byłego rektora Uniwersytetu w Princeton nie pły-
nęła nawet kropla polskiej krwi. Pochodził z rodziny o ko-
rzeniach szkocko-irlandzkich i nie był nawet katolikiem.  
A mimo to stanowczo opowiedział się za niepodległością 
Polski, odrzucając naciski ze strony wpływowego środo-
wiska Amerykanów pochodzenia niemieckiego i rosyj-
skiego.
 
Nie będąc zawodowym politykiem prezydent Wilson 
otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Na jego cześć został 
nazwany jeden z najlepiej znanych placów Warszawy – 
plac Wilsona.

Czas trwania: 45 minut

Przebieg zadania

krok 2

Materiały:
• wydruk portretu (zał. 6.1); 
• biały papier; 
• nożyce;
• farby, flamastry;
• klej. 

wstęp
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Przebieg zadania

Wytnijcie ze zdjęcia sylwetkę pre-
zydenta Wilsona. Zastanówcie się, 
jakie przedmioty mogą charaktery-
zować jego życiorys. My na przykład 
wybraliśmy książkę - jako symbol 
jego profesorskiej kariery, Polskę 
- do przywrócenia której na mapę 
świata się przysłużył, oraz planetę 
Ziemię - jako symbol jego szeroko 
zakrojonej polityki zagranicznej. 
Możecie te przedmioty narysować 
na białej kartce, a potem wyciąć. 

Po kolei przyklejcie sylwetkę prezydenta Wilsona oraz przedmioty-symbole. W zależności od 
kompozycji możecie napisać lub wyciąć z gazet i czasopism słowa – hasła, które opisują prezy-
denturę i wartości bliskie prezydentowi Wilsonowi. Możecie też dorysować niektóre elementy 
jego garderoby (np. okulary). Pomysłów na kolaż może być więcej. Poniżej podajemy kilka 
przykładów obrazów, którymi możecie się zainspirować.  

Autorzy prac, od lewej strony: Paulina Ledzion,  Njideka Akunyili Crosby, Margarita Biveinyte.

Opowiedz dzieciom o tym niezwykłym polityku, który odegrał tak ważną rolę w historii Polski, a później przy-
gotujcie jego portret metodą kolażu. 

krok 1

krok 2
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Jeśli będziecie w pobliżu Marymontu, co w tłumaczeniu z języka francuskiego oznacza “Górę 
Marii”, wspomnijcie o słynnej Marysieńce, żonie króla Jana III Sobieskiego. To właśnie dla swej 
ukochanej król postanowił zlecić wybudowanie pałacyku. Kiedyś roztaczał się tu park ze sta-
wem, kanałami i długimi alejkami. To po nim przechadzała się królowa, a także goście przyby-
wający m.in. na bankiety. Dziś możecie przejść się po skrawkach dawnych włości, czyli po parku 
Kaskada. 

Przy okazji możesz pokazać dzieciom reprodukcję niektórych obrazów królowej oraz opowie-
dzieć, dlaczego imię królowej jako jedyne królewskie imię w historii Polski zostało zdrobnione. 
Okazuje się, że przyszła królowa przyjechała do Polski jako 4-letnie dziecko. Była damą dworu 
Ludwiki Marii, która została polską królową, poślubiwszy króla Władysława IV Wazę. Przyswo-
iwszy sobie polski język i kulturę, Maria Kazimiera (bo tak właśnie miała na imię) zyskała wśród 
Polaków przydomek Marysieńka, z którym odtąd kojarzona jest w polskiej historii. Ale nasze 
dzisiejsze zadanie będzie dotyczyło czegoś innego, a mianowicie świata mody! 

Załącznik 7.1 do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Pobierz załącznik 7.1 i pokaż dzieciom, jak różno-
rodna była i często się zmieniała moda w czasach 
królowej Marysieńki. Stroje były przeładowane 
bogatą biżuterią, czasem wykonaną z rzadkich mi-
nerałów i kości. Tren płaszcza damy z tego okresu 
podtrzymywał służący. Zdarzało się też dodawanie 
sylwetce wysokości poprzez wysoką fryzurę czy buty 
na koturnach, które akurat w Polsce nie przyjęły się, 
ale zaczęły pojawiać się obcasy. Stroje były wielo-
warstwowe, a suknie dam składały się z dwóch czę-
ści: dopasowanej i usztywnionej góry oraz spódnicy 
na fortugałach - metalowych obręczach wszytych  
w halkę i nadających spódnicy dzwonowaty kształt, 
a później wałku przypinanym na biodrach.

Cel zadania:
• zapoznanie dzieci z modą XVII w. oraz zło-
żonością strojów dam dworu tych czasów;
•  stworzenie papierowej lalki królowej Mary-
sieńki.

Co dziś założy 
królowa? Czas trwania: 60 minut

Materiały:
• plakat "Moda XVII w." (zał. 7.1); 
• elementy lalki papierowej (zał.7.2); 
• nożyczki;
• ćwieki do papieru albo nić z igłą;   
• papier;
• flamastry. 

Przebieg zadania
wstęp

krok 1
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Moda miała swoje surowe reguły, których należało przestrzegać. Wy natomiast możecie pofantazjować i stwo-
rzyć własny strój dla królowej Marysieńki. 

Przystąpcie do wykonania zadania! Stwórzcie najpierw laleczkę królowej. 

Pobierz i wydrukuj na grubszym 
papierze (ok. 200 gr.) załącznik 7.2  
w tylu egzemplarzach, ile jest dzieci 
w grupie. 

Wytnijcie sylwetkę królowej oraz jej 
ręce. Przy pomocy igły i nici albo 
ćwieków do papieru (do dostania  
w sklepach papierniczych) przy-
mocujcie ręce do tułowia tak, jak to 
jest pokazanie na rysunku poniżej 
(dziurki do przymocowana rąk są 
zaznaczone cyframi 3 i 4). 

Marysieńka nie tylko pięknie wyglą-
da, ale też jakby ożywa, poruszając 
rękoma. 

Teraz możemy królową ubrać. Wy-
starczy wyciąć szablon spódnicy  
z załącznika 7.2, obrysować go do-
wolną liczbę razy i pokolorować na 
różne sposoby. Inspirujcie się wy-
twornymi strojami z załącznika 7.1. 

Kiedy spódnice będą gotowe, zrób-
cie nożykiem do cięcia papieru małe 
otwory do włożenie „uchwytów” 
spódnicy tak, jak pokazane jest na 
zdjęciu obok (nacięcia do włożenia 
spódnicy są zaznaczone cyframi 1  
i 2).  W ten sposób nowy strój bę-
dzie dokładnie przylegał do sylwetki 
królowej. Zabawa gwarantowana na 
kilka dobrych godzin i nie tylko dla 
dziewczyn!  

krok 1

krok 2
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ŻOLIBORZ czy 
JOLIE BORD? 

Cel zadania:
• wytłumaczenie dzieciom, skąd pochodzi na-
zwa dzielnicy Żoliborz oraz czym są galicyzmy;
• poznanie 10 polskich słów pochodzenia 
francuskiego.  

Pobierz prezentację. Poproś, by dzieci 
usiadły w kole. Zapoznaj je z pocho-
dzeniem nazwy dzielnicy Żoliborz, 
porozmawiajcie o galicyzmach i tym, 
czym one są. Zapytaj, czy dzieci znają 
jakieś francuskie słowa. 

Załącznik 8.1 do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Po części wprowadzającej rozpocz-
nijcie quiz. Zadaniem dzieci będzie 
odgadywanie odpowiedzi na pytania 
quizowe. Na pierwszej karcie znaj-
dziecie pytanie, a na kolejnej - prawi-
dłową odpowiedź. 

Czas trwania: 15 minut

Zasadził dziadek 
rzepkę  

Cel zadania:
• zapoznanie się z kolejnym istotnym punk-
tem na mapie dzielnicy Żoliborz - Cmentarzem 
Powązkowskim;
• rozmowa na temat twórczości Jana Brzechwy 
i Juliana Tuwima;
• ćwiczenie równowagi, koncentracji oraz do-
skonalenie kompetencji współpracy w grupie.

Czas trwania: 20 minut

Materiały:
• prezentacja z wierszem Juliana Tuwima  
o rzepce oraz zasadami gry (zał. 9.1);
• lina do przeciągania;
• chustka lub tasiemka;
• ew. papierowa maska rzepki.

Przebieg zadania
krok 1

Materiały:
• prezentacja z zestawem pytań quizowych  
i wyjaśnieniami (zał. 8.1).

krok  2
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Przebieg zadania

Pobierz prezentację w załączniku. 
Poproś, by dzieci usiadły w kole. 
Opowiedz im o Cmentarzu Powąz-
kowskim (informacja powyżej). 
Po powiedzeniu kilku słów o Janie 
Brzechwie i Julianie Tuwimie, poroz-
mawiajcie o ich twórczości. Poproś 
dzieci, by wspomniały swoje ulubio-
ne wiersze, bajki tych autorów.

Wykorzystując prezentację, przy-
pomnijcie wspólnie tekst wiersza 
Juliana Tuwima “Rzepka”. Zapropo-
nuj dzieciom zabawę w “wyrywanie 
rzepki”. 

Wybierzcie miejsce gry. Do zabawy użyjcie liny, na środku której przywiążcie chustkę lub ta-
siemkę. Na środku pola gry zaznacz wyraźnie przestrzeń, poza którą wyjście liny z chustką 
oznacza zwycięstwo. Nauczyciel, bądź inna wybrana osoba (najlepiej dorosła), założy maskę  
i odegra rolę rzepki łapiąc jeden koniec liny. Przy jej drugim krańcu  kolejno ustawią się dzieci, 
które będą dołączały do zespołu, do momentu kiedy “rzepka” zostanie wyrwana, to jest kiedy 
tasiemka zostanie przeciągnięta wyraźnie poza oznaczoną na środku przestrzeń. Sprawdźcie, 
ile dzieci potrzeba, by wyrwać rzepkę. Dołączające dzieci mogą nazywać się tak, jak kolejne 
osoby ciągnące rzepkę w wierszu. Nie zapomnijcie o jakże istotnej roli sędziego. Wyznaczcie 
taką osobę, której rolą będzie pilnowanie, kiedy tasiemka przekroczy linię oraz oznajmianie,  
że rzepka została wyrwana. Takim sędzią mógłby być sam Pan Julian Tuwim. Na pewno świet-
nie bawiłby się z Wami dziś, a być może uśmiecha się od ucha do ucha patrząc na Was gdzieś  
z daleka.

Załącznik 9.1 do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Będąc w granicach Żoliborza nie sposób nie zahaczyć o ten istny "podręcznik" do historii, miej-
sce wyjątkowe ze względu na wybitne postaci, które znalazły tu miejsce swojego pochówku. 
Wnikliwa wędrówka po Powązkach Wojskowych zajęłaby nam pół dnia, dlatego skupmy się 
choć na kilku osobach, bez których większość z nas na pewno nie jest w stanie wyobrazić sobie 
dzieciństwa. W pobliżu głównej bramy wejściowej czeka na nas Jan Brzechwa (kwatera C 2-6-
4), który naprawdę nazywał się Jan Wiktor Lesman. Tego pana nie trzeba przedstawiać, bo kto 
z nas nie czytał z wypiekami "Akademii Pana Kleksa", albo nie potrafi wyrecytować “Tańcowała 
igła z nitką”? Zostawiając pisarza w spokoju, odwiedźmy grób kolejnego towarzysza dzieciń-
stwa, czyli Juliana Tuwima. “Rzepka” czy “Lokomotywa” to tylko dwa z utworów, dzięki którym 
poeta zaskarbił sobie naszą sympatię.

Jeśli wciąż mamy siłę, nie ma na co czekać. Przed nami znani sportowcy, jak Kamila Skolimow-
ska, Kazimierz Deyna, aktorzy, pisarze, żołnierze, których akurat łatwo poznać dzięki charakte-
rystycznym pomnikom, i wielu innych czekających na odwiedziny.

wstęp

krok 1

krok 2
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Cel zadania:
• poznanie 2 piosenek o Warszawie; 
• uzmysłowienie sobie przez dzieci, za co lubią 
swoją stolicę, które miejsca lubią zwiedzać, jakich 
jeszcze nie odkryli.

 Poznajemy 
piosenki 

o Warszawie
Czas trwania: 20 minut

Materiały:
• teksty piosenek o Warszawie (zał. 10.1);
• piosenka “Warszawa da się lubić” w wykona-
niu wybitnego polskiego aktora - Adolfa Dym-
szy (zał. 10.2); 
• “Piosenka o mojej Warszawie” w wykonaniu 
Mieczysława Fogga (zał. 10.3).

Przebieg zadania

krok 1

Teatr Komedia na warszawskim Żoliborzu to miejsce powstałe w 1957 roku przy ulicy Sierpec-
kiej 7. Wnętrze teatru ma świetną akustykę i widoczność, gdyż w środku stworzono układ am-
fiteatralny. Na deskach Teatru Komedia wystawiane były znakomite sztuki teatralne (komedie 
klasyczne), sztuki dla dzieci, jak też komedie muzyczne i śpiewogry.

W ramach występów wokalnych czasem można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki o Warsza-
wie. Zachęcamy dzieci do poznania 2 wybranych przez nas piosenek, które powstały na począt-
ku XX wieku. 

Ze względu na dużą liczbę niecenzuralnych słów nie uwzględniliśmy tu piosenek w gwarze war-
szawskiej wykonywanych przez Orkiestrę z Chmielnej oraz Stanisława Grzesiuka, takich jak 
“Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka”.

Porozmawiaj z dziećmi o Warszawie. Spytaj, czy dzieci wiedzą, jak nazywa się miasto, w którym 
mieszkają. Jaki jest warszawski krajobraz: czy w Warszawie występują góry, pustynie, jeziora, 
morze, rzeka? Czy dzieci wiedzą, jak nazywa się rzeka przepływająca przez Warszawę? Czy wi-
działy ją? Były na plaży po stronie praskiej, na bulwarach wiślanych, przechodziły przez most, 
a może widziały rzekę z samochodu lub autobusu? W Warszawie jest wiele niezwykłych miejsc. 
Jakie miejsca lubią zwiedzać najbardziej? Które place zabaw, parki, skwery, jakie zabytki, pałace? 
Gdzie są najpyszniejsze lody, a gdzie pączki? Czy widziały jakieś duże, wysokie pomniki?

Gdy dzieci podzielą się swoimi przeżyciami i emocjami, powiedz, że chcesz, aby posłuchały 
teraz dwóch piosenek.

Pierwsza piosenka powstała niemal 100 lat temu. Utwór pod tytułem “Warszawa da się lubić” 
wykona znany, polski aktor kabaretowy i filmowy - Adolf Dymsza. Babcie i prababcie mieszka-
jące w Warszawie w trakcie i tuż po drugiej wojnie światowej z pewnością znały Pana Dymszę. 

wstęp
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Załączniki 11.1 i 11.2 są do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Grywał on zarówno w Teatrze Komedia, jak i w Teatrze Polskim czy Narodowym. Utwór “Warszawa da się lu-
bić” jest najbardziej znany właśnie w jego wykonaniu. Niech dzieci wsłuchają się w tekst i spróbuj zapamiętać, 
co Pan Dymsza śpiewał o Warszawie. Za co Warszawa dała się lubić niemal 100 lat temu? Dla ułatwienia po 
wysłuchaniu piosenki przeczytaj jej fragment z załącznika 10.1.

Jeśli to będzie możliwe, poproś, aby dzieci posłuchały jeszcze jednego utworu - “Piosenka  
o mojej Warszawie”. “Piosenka o mojej Warszawie” powstała pod koniec II wojny światowej. 
Ponoć śpiewali ją Polacy w ostatnich dniach wojny, już na gruzach Warszawy (zbombardowanej 
i zniszczonej w trakcie wojny niemal doszczętnie). Piosenkę, tuż po II wojnie światowej, śpiewał 
znany polski piosenkarz - Mieczysław Fogg. Jak donoszą kroniki: “Powszechnie płakano słu-
chając tego utworu w wykonaniu Mieczysława Fogga. Nestor naszych piosenkarzy opowiadał, 
że nigdy w życiu nie miał w swoim repertuarze tak wzruszającego utworu.”

Po zakończeniu zajęć zachęcamy do stworzenia pracy plastycznej na temat Warszawy. Niech 
dzieci namalują, za co najbardziej lubią swoją stolicę.

Cel zadania:
• utrwalenie wiedzy o istotnych zabytkach dziel-
nicy Ochota;
• rozpoznawanie na zdjęciach miejsc, o których 
dzieci wcześniej słyszały. 

 Gra planszowa  - 
Tramwajem 

przez Ochotę
Czas trwania: 30 minut

Materiały:
• wydruk planszy do gry (zał. 11.1);
• wydruk pytań quizowych do gry (zał. 11.2);
• prezentacja z informacjami o zabytkach 
Ochoty (zał. 3.1);
• 2 pionki do gry planszowej.

Zapoznaj dzieci za pomocą prezen-
tacji (zał. 3.1) z fotografiami i in-
formacjami dotyczącymi zabytków 
dzielnicy Ochota. 

krok 2

krok 1

krok 2

Wydrukuj plansze do gry (zał. 11.1). 
Podziel dzieci na dwie drużyny. 
Niech każda drużyna wybierze swo-
jego jednego reprezentanta, który 
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Wydrukuj plansze do gry (zał. 12.1). 
Podziel dzieci na dwie drużyny. 
Niech każda drużyna wybierze swo-
jego jednego reprezentanta, który 
zmierzy się w grze z drugą grupą. 
Poproś obydwie drużyny, aby usiadły 

Gra planszowa 
- Tramwajem 

przez Żoliborz
Czas trwania: 30 minut

Materiały:
• wydruk planszy do gry (zał. 12.1);
• wydruk pytań quizowych do gry (zał. 12.2);
• informacje na temat zabytków dzielnicy Żo-
liborz z aplikacji Tup Tup po Warszawie lub ze 
strony www.tuptuptup.org.pl; 
• 2 pionki do gry planszowej.

Przebieg zadania

Załączniki 12.1 i 12.2 są do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Cel zadania:
• utrwalenie wiedzy o istotnych zabytkach dziel-
nicy Żoliborz;
• rozpoznawanie na zdjęciach miejsc, o których 
dzieci wcześniej słyszały. 

krok 1
Zapoznaj dzieci za pomocą aplikacji 
Tup Tup po Warszawie - poznajemy 
Żoliborz z fotografiami i informacja-
mi dotyczącymi zabytków Dzielnicy. 

zmierzy się w grze z drugą grupą. Poproś obydwie drużyny, aby usiadły naprzeciwko siebie. Każda wokół swo-
jego przedstawiciela. 

Młodsza osoba zaczyna grę, niech postawi pionek na Przystanku 1. Przeczytaj pierwsze pytanie z pytań qu-
izowych z Załącznika 11.2. Jeżeli uczestnik gry zna odpowiedź i prawidłowo odpowie na pytanie, przesuwa 
pionek o 2 pola do przodu. Jeśli zawodnik nie zna odpowiedzi, może prosić o koło ratunkowe - “pytanie do 
publiczności”. Jeśli gracz wybierze koło ratunkowe, drużyna może pomóc i odpowiedzieć na pytanie quizowe. 
W przypadku poprawnej odpowiedzi, gracz przesuwa pionek o 1 pole do przodu.

Kolejna osoba zaczyna od Przystanku nr 2. 
Wygrywa drużyna, która pierwsza dotrze do mety.

krok 2
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Cel zadania:
• zapoznanie się z jednym z najpiękniejszych 
zabytków dzielnicy Ochota - Stacją Filtrów;
• ćwiczenie małej motoryki poprzez wykonywa-
nie drobnych kulek z plasteliny.

 Warszawskie 
Filtry Czas trwania: 30 minut

Materiały:
• szkic Filtrów - po jednym szkicu dla każdego 
dziecka (zał. 13.1);
• czarna kartka z bloku technicznego;
• 2 kolory plasteliny: pomarańczowy lub czer-
wony i czarny lub szary;
• nożyczki;
• klej;
• zdjęcie Filtrów wyświetlone na tablicy/kom-
puterze lub wydrukowane.

Przebieg zadania

naprzeciwko siebie. Każda wokół swojego przedstawiciela. 

Młodsza osoba zaczyna grę, niech postawi pionek na Przystanku 1. Przeczytaj pierwsze pytanie quizowe  
z Załącznika 12.2. Jeżeli uczestnik gry zna odpowiedź i prawidłowo odpowie na pytanie, przesuwa pionek o 2 
pola do przodu. Jeśli zawodnik nie zna odpowiedzi, może prosić o koło ratunkowe - “pytanie do publiczności”. 
Jeśli gracz wybierze koło ratunkowe, drużyna może pomóc i odpowiedzieć na pytanie quizowe. W przypadku 
poprawnej odpowiedzi, gracz przesuwa pionek o 1 pole do przodu.

Kolejna osoba zaczyna od Przystanku nr 2. 
Wygrywa drużyna, która pierwsza dotrze do mety.

Załącznik 13 do pobrania na stronie 
https://tuptuptup.org.pl/ochota-zoliborz

Umieść zdjęcie Stacji Filtrów w widocznym miejscu. 
Przekaż najważniejsze informacje na temat zabytku. 
Gdy dzieci zapoznają się z wygldem i historią fil-
trów, przystępują do zadania plastycznego.

Każde dziecko otrzymuje kartkę z rysunkiem Fil-
trów. Zadaniem dziecka będzie wypełnienie kolumn 
i łuków kawałkami pomarańczowej lub czerwonej 
plasteliny. Dziecko powinno zrobić wiele małych 
kulek z plasteliny (wielkości paznokcia), które na-
stępnie przyciśnie i rozpłaszczy na kartce papieru w 
miejscach kolumn i łuków. Pozostałe elementy kart-
ki mogą zostać bezbarwne lub wylepione czarną lub 
szarą plasteliną. Na koniec, gdy powierzchnia ko-
lumn i łuków będzie wypełniona kulkami z plaste-
liny, dziecko powinno wyciąć swój obrazek wzdłuż 
ramki. Gotową pracę należy przykleić na czarnej 
kartce z bloku technicznego.
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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 Funda-
cji jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nt. Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju ONZ.

Materiały powstały w ramach projektu "Dzieci poznają własną dzielnicę" realizowanego 
przez Fundację CultureLab i współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.
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