Edukacja varsavianistyczna w szkole
ZAJĘCIA ONLINE
1. MUZEUM WOLI – EDUKACJA
Szkoły podstawowe klasy 4-6 (10 – 13 lat)
Wola Dynamo – lekcja towarzysząca wystawie „Przemiany. Krajobraz Woli po 1989 roku”
Układamy mapy
Szkoły podstawowe klasy 7-8 i szkoły ponadpodstawowe (14+ lat)
Miejscy aktywiści
http://muzeumwoli.muzeumwarszawy.pl/edukacja/
2. WOLSKIE CENTRUM KULTURY – CYKL EDUKACYJNY
Narzędzie do pracy zdalnej z uczniami i uczennicami w wieku 13-19 lat, kierowane do
młodzieży, nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury
Jak wykorzystać miasto i osiedle do pracy online z młodzieżą?
https://wck-wola.pl/w-poszukiwaniu-idei-cykl-edukacyjny/
3. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM KEN W WARSZAWIE
Oko z okiem z Bazyliszkiem
Zajęcia czytelnicze dla grup przedszkolnych i uczniów klas I-III. Miłośników warszawskich
legend, nauczycieli i rodziców zapraszamy na platformę e-learningową MOODLE, na której
zamieszczony jest cykl zajęć „Tropem warszawskich legend”. Czekają na Was bohaterowie
znanych opowieści: „Bazyliszek”, „Warszawska Syrenka” oraz „Wars i Sawa”. Oprócz treści
legend, udostępnione zostały łamigłówki w wersji on-line i PDF oraz przykłady prac
plastycznych.
http://pbw.waw.pl/2021/02/18/oko-w-oko-z-bazyliszkiem/
4. GIS W SZKOLE
Projekty edukacyjne, program ArcGIS Online, biblioteka e-booków, oraz scenariusze lekcji na
nauczycieli. Kontakt: edukacja@esri.pl
https://edu.esri.pl/#0
5. MUZEUM WARSZAWY
EDUKACJA OBYWATELSKA
Czy wiesz, że Ty także masz wpływ na swoje otoczenie? Jeśli chcesz się dowiedzieć jak
działać, żeby je zmieniać, koniecznie zajrzyj tutaj: https://muzeumwarszawy.pl/edukacjaonline/edukacja-obywatelska/
W tym miejscu znajdziesz wskazówki, jak to robić. Współdziałanie, uważność na otoczenie i
zrozumienie potrzeb innych z pewnością będą przydatne. W kartach znajdziesz zagadnienia i
zadania, które Ci pomogą. Baw się dobrze i zmieniaj świat!
Poruszane tematy w ramach projektu:
 Czy dzieci to obywatele miasta?
 Najmłodszy radny w mieście. Sprawdźmy czym się zajmuje
 Prawa dzieci. Czy są respektowane?
 Zaplanuj swoją okolicę
 Strażnicy, ochotniczki, wolontariusze
 Prezydent, który zarządza miastem
 Uchwały Rady Miasta. Decyzji nie podejmuje się w pojedynkę
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 Prawo do głosu. Każdy inny wszyscy równi.
MUZEUM WARSZAWY
Na tropie zwierząt warszawskich
Przygoda, odkrywanie i wędrowanie z najbliższymi lub samodzielnie to istota Spacerów
warszawskich. Proponujemy mikrowyprawy, które umożliwią oderwanie się od codzienności
i doświadczenie czegoś nowego, ale bez potrzeby organizowania dalekich podróży.
Zapraszamy do przeżycia krótkiej przygody na terenie wybranej dzielnicy.
Muzeum proponuje cztery spacery warszawskie: Dzikie zwierzęta z praskiego brzegu,
Sekretne życie staromiejskich zwierząt, Wciągająca wyprawa na mokradła Wawra, Ptasia
Arkadia na Mokotowie.
https://muzeumwarszawy.pl/kategoria/spacery-warszawskie/
MUZEUM WARSZAWY
Na tropie zwierząt – bezpłatne warsztaty online
Historia Warszawy to nie tylko historia ludzi, ale także wielu gatunków zwierząt, które w niej
mieszkają. Wzajemne relacje ludzi i zwierząt, ich miejsce w życiu miasta, a także artystyczne
wizerunki fauny stolicy stały się inspiracją do przygotowania niezwykle ciekawych
warsztatów realizowanych online.
https://muzeumwarszawy.pl/na-tropie-zwierzat-bezplatne-lekcje-dla-szkol/
MUZEUM WARSZAWY
Praskie motywy to propozycja różnorodnych aktywności związanych z warszawską Pragą –
jej historią oraz najciekawszymi miejscami na mapie dzielnicy. Chcemy zainspirować Was do
wspólnej, rodzinnej zabawy w myśl hasła: “Bawimy się razem – młodsi ze starszymi!”. Mamy
nadzieję, że dzięki propozycjom naszych gier i zabaw oraz zamieszczanym tu ciekawostkom –
poznacie i pokochacie Pragę jeszcze bardziej!
https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/praskie-motywy/
MUZEUM WARSZAWY
CZYTAJ I DZIAŁAJ!
Lubisz czytać książki i oglądać albumy fotograficzne? Nic dziwnego! Czytanie pozwala
zrelaksować się po długim dniu, dostarcza wielu ciekawych historii, a dzięki niemu
poszerzamy swoją wiedzę i słownictwo.
W tym dziale skupimy się na rozszerzeniu doświadczeń związanych z książkami wydanymi
przez Muzeum Warszawy.
https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/czytaj-i-dzialaj/
MUZEUM WARSZAWY
DOMOWY SŁOWNIK RZECZY WARSZAWSKICH
Domowy słownik rzeczy warszawskich przygotowaliśmy dla wszystkich dzieci, które muszą
zostać w domu i chwilowo nie mogą odwiedzić Muzeum Warszawy. Dzięki niemu poznacie
ciekawe obiekty muzealne, które inspirują do domowych zabaw.
https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/domowy-slownik-rzeczy-warszawskich/
MUZEUM WARSZAWY
RODZINNE RYSOWANIE ONLINE
Twórcza zabawa dla całej rodziny. Nie musisz być mistrzem rysunku, wystarczą chęci i
gotowość podjęcia nowych wyzwań. Zobacz zadania, które przygotowaliśmy.
https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/rodzinne-rysowanie-online/
MUZEUM WARSZAWY
LEGENDY
Czy lubicie tajemnice? Warszawa ma ich wiele do opowiedzenia. Zapraszamy do wczytania
się w legendarną przeszłość miasta. Poznaj warszawskie legendy.

Legendy możecie czytać z całą rodziną. A może wykonacie do nich komiksy? Czekamy na nie
– zdjęcia prac wysyłajcie na edukacja@muzeumwarszawy.pl lub w wiadomościach na
facebook.com/muzeum.warszawy.
https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/legendy/
13. MUZEUM WARSZAWY
FOTOKLUB WARSZAWSKI
Istniał kiedyś w Warszawie nieformalny klub, którego członkowie spotykali się by przy
herbacie dyskutować o fotografii, poznawać nowe osoby, wymieniać się doświadczeniami
oraz oceniać prace uczestników tych spotkań. Nazwali te spotkania “Fotoklubem
Warszawskim”.
https://muzeumwarszawy.pl/edukacja-online/fotoklub-warszawski/
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