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Oferta edukacyjna 
Muzeum Getta Warszawskiego 
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Celem jest upamiętnienie
ofiar Zagłady, w
szczególności
mieszkańców getta
warszawskiego: ludności
cywilnej, zmuszonej do
zamieszkania na tym
obszarze miasta, a także
bojowników powstania w
kwietniu 1943 roku.



DO KOGO
KIERUJEMY 
OFERTĘ
EDUKACYJNĄ?



OFERTA DLA NAUCZYCIELI



Seminaria dla nauczycieli 

wyjazdowe stacjonarne



SEMINARIA PRZEDE
WSZYSTKIM SKUPIAJĄ SIĘ NA
TEMATYCE WARSZAWSKIEGO
GETTA, ALE MOGĄ TAKŻE
DOTYCZYĆ SZEROKO
ROZUMIANEJ ZAGŁADY. 

STARAMY SIĘ JEDNOCZEŚNIE
POKAZYWAĆ NOWOCZESNE
METODY NAUCZANIA
STOSOWANE WE
WSPÓŁCZESNEJ DYDAKTYCE.
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Śladami Akcji Reinhardt, 2022 Chełmno nad Nerem, Łódź 2021



OTO NIEKTÓRE SEMINARIA



1. Seminarium „Wokół getta warszawskiego i innych gett okupowanej Polski” (29-
31.03.2019)
2. Seminarium wyjazdowe „Warszawskie Getto – Treblinka – Majdanek” (25-
27.10.2019)
3. Seminarium „Jesteśmy wyłączeni i odseparowani od świata, wygnani ze
społeczności ludzkiej” (14.11.2020)

5. Seminarium wyjazdowe „Chełmno nad Nerem i Łodź” (9–10.10.2021)
6. Seminarium online „Życie codzienne w getcie warszawskim” (20.11.2021)

7. Seminarium wyjazdowe „Śladami Akcji Reinhardt” (Lublin – Trawniki –
Poniatowa, 26–27.03.2022)

4. Seminarium online "Konsekwencje wojny niemiecko-sowieckiej dla
społeczności żydowskiej w okupowanej Polsce (26.06.2021)

http://1943.pl/artykul/nauczac-upowszechniac-upamietniac-wychowywac/
http://1943.pl/artykul/nauczac-upowszechniac-upamietniac-wychowywac/
http://1943.pl/artykul/zycie-codzienne-w-getcie-warszawskim/
https://1943.pl/artykul/seminarium-wyjazdowe-dla-nauczycieli-chelmno-nad-nerem-i-lodz-9-10-10-2021/
https://1943.pl/artykul/zycie-codzienne-w-getcie-warszawskim-druga-czesc-szkolenia-dla-nauczycieli/
https://1943.pl/artykul/seminarium-wyjazdowe-dla-nauczycieli-sladami-akcji-reinhardt/
https://1943.pl/artykul/seminarium-wyjazdowe-dla-nauczycieli-chelmno-nad-nerem-i-lodz-9-10-10-2021/


NAJBLIŻSZE SEMINARIUM

„Hasag – niemiecki obóz 
pracy przymusowej”

(1-2 października 2022)



PREZENTACJE
EDUKACYJNE



Janusz Korczak
Kiedy dziecko przejmuje rolę dorosłego 
Kultura w getcie warszawskim
Powstanie w getcie warszawskim
Życie literackie w getcie warszawskim
Żydzi-chrześcijanie w warszawskim getcie
Getto krakowskie
Umschlagplatz
Życie religijne w getcie warszawskim
Zarys historii getta warszawskiego 



Słuchowisko "Gdy powstawało warszawskie
getto"

"Opowieści rabina Nachmana z Bracławia"



OFERTA DLA UCZNIÓW



LEKCJE I WARSZTATY

tematyka Zagłady

historia getta warszawskiego i
jego ważnych postaci 

judaizm i kultura
żydowska

W SZKOLE I ONLINE



OFERTA DLA
POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Ryfka, Malka, Icek, Mosiek – kto
kryje się za tymi imionami?
Planujemy dzień świąteczny
dziecka żydowskiego
Przygotowujemy menu na szabat
dla żydowskiej rodziny

1.

2.

3.

KLASY I - III KLASY IV - VIII
Judaizm bez tajemnic – wszystko,
co chcieliście wiedzieć o Żydach,
a baliście się zapytać
Co znaczy zostać zamkniętym
wbrew swej woli – czym było getto
w czasach Zagłady?
Kiedy dziecko przejmuje rolę
dorosłego … dzieci w getcie
Bohaterowie getta: Anna Braude –
Hellerowa, Adina Blady –
Szwajger, Janusz Korczak, Irena
Sendlerowa, Emanuel Ringelblum,
Marek Edelman

1.

2.

3.

4.

LICEUM
 Zarys historii getta
warszawskiego 
Czy można oceniać ludzi w
sytuacjach granicznych? Adam
Czerniaków, Artur Rosenzweig,
Chaim Rumkowski 
Dwa powstania warszawskie – o
co walczyli powstańcy w getcie,
jaki był cel powstania
warszawskiego?
Pomóc, wydać czy minąć
obojętnie – różne postawy
ludności polskiej wobec tragedii
Żydów

1.

2.

3.

4.





80. rocznica Akcji Reinhardt 

propozycje scenariuszy
lekcji poświęconych
Zagładzie polskich Żydów 



SPACERY PO TERENIE 
WARSZAWSKIEGO GETTA

Śladami warszawskiego getta 

Śladami "Zdążyć przed Panem Bogiem"  
Powstanie w getcie warszawskim
Ostańce - świadkowie historii getta 

Najważniejsze miejsca pamięci na
terenie warszawskiego getta 





WYSTAWA "SPOŚRÓD TYSIĘCY..."



TABLICE EDUKACYJNE 
PRZY BUDYNKU
SZPITALA BERSOHNÓW
I BAUMANÓW 
NA SIENNEJ 60



PROJEKT FILMOWY
DLA SZKÓŁ NA TERENIE

BYŁEGO GETTA

Celem tej inicjatywy jest rekonstrukcja
miejsca, w którym obecnie znajduje się
szkoła, przy użyciu zarówno wspomnień
świadków historii, ikonografii, jak i źródeł
pisanych – archiwalnych, naukowych i
publicystycznych czy literatury
dokumentu osobistego. 





NAGRANIA ZE ŚWIADKAMI HISTORII



"Przesłanie" 

"Getto w literaturze"

"Armia Krajowa wobec
tragedii polskich Żydów"

Spacery varsavianistyczne
"Śladami getta"

"Obraz społeczności
żydowskiej w oczach
sąsiadów"



GRA MIEJSKA Wyobraźcie sobie, że wprowadzacie się do
mieszkania na Muranowie i natykacie się na
stare pudełko, wypełnione pamiątkowymi
zdjęciami, gazetami i dokumentami o
powstaniu w getcie warszawskim w 1943
roku. Wśród nich jest nawet mapa z
przedwojenną siatką warszawskich ulic. Ale
starsza sąsiadka, którą chcecie zapytać o
znalezisko, denerwuje się i nie chce z wami
rozmawiać…

Trasa gry prowadzi przez najważniejsze punkty
związane z powstaniem w getcie, w
szczególności okolice Muranowa. Gra
rozpoczyna się przy Pomniku Bohaterów Getta
a kończy w miejscu, gdzie stała Synagoga na
Tłomackiem. Długość trasy: około 5 km.
Żeby zagrać, należy pobrać bezpłatną aplikację
ActionTrack na telefon komórkowy.



Dziękujemy

edukacjamgw@1943.pl


