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Spotkajmy się w Warszawie!  Integracja polsko-ukraińska z historią w tle 

Fundacja dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zaprasza dzieci i młodzież z rodzin 
polskich i ukraińskich do wspólnego poznawania historii Warszawy, do wspólnej zabawy 

podczas gier, warsztatów i podchodów, do nawiązywania znajomości, integracji oraz 
uczenia się języka zarówno polskiego jak i ukraińskiego. 

 
Przygotowaliśmy dla Was kilka różnych cykli zajęć: 
1.TU WARSZAWA – WEJDŹ DO GRY 
Zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat wraz z rodzicami oraz młodzież do udziału w 
dwudniowych zajęciach.  
Pierwsze spotkanie: Najpierw czeka na Was  GRA TERENOWA a właściwie super aktywny 
spacer po Starówce, z opowieściami przybliżającymi historię Warszawy: książąt, królów, ale 
też wynalazców, artystów i innych bohaterów historii miasta. Wyzwaniem dla Was będzie 
rozwiazywanie zadań, odgadywanie zagadek, współpraca w grupie. Poznacie mnóstwo 
ciekawostek związanych z Warszawą, odkryjecie tajemnice Starego Miasta. Podczas spaceru 
czekać będą na Was liczne niespodzianki. 
Drugie spotkanie: Kolejnego dnia zaprosimy Was do sal BUDYNKU PASTY, gdzie zagramy w grę 
w stylu RPG, tylko nie na komputerze, a w rzeczywistym świecie. Wcielicie się w kupca, 
cyrulika, rycerza. Czy do zadań, jakie będą do wykonania w poszczególnych rundach 
podejdziecie brawurowo czy zachowawczo? Czy będziecie grać va banque czy Wasza strategia 
będzie ostrożna i pełna namysłu? Kto wygra? I jaka nagroda przypadnie zwycięzcy? Na 
wszystkie te pytania otrzymamy odpowiedź w toku zabawy.  
 
Terminy:  
 
15.07.2022 - STARÓWKA godz. 10.00 -12.00 i PASTa – godz 12.30 – 14.30 – ŁĄCZNIE 4,5 godziny zajęć 

16.07.2022 – STARÓWKA 13.00 – 15.00 i 17.07.2022 - PASTa – godzina 11.00 – 13.00 

16.07.2022 - STARÓWKA godzina 15.30 -17.30 i 17.07.2022 - PASTa – godzina 13.30 – 15.30 

31.07.2022 - STARÓWKA godz. 10.00 -12.00 i PASTa – godz 12.30 – 14.30 – ŁĄCZNIE 4,5 godziny zajęć  

17.08.2022 - STARÓWKA godzina 10.00 -12.00 i 18.08.2022 - PASTa – godzina 10.00 – 12.00 

17.08.2022 - STARÓWKA godzina 12.30 -14.30 i 18.08.2022 - PASTa – godzina 12.30 – 14.30 
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2. PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA                                                                                                                 

Zapraszamy dzieci w wieku od 10 lat wraz z rodzicami oraz młodzież do udziału w trzydniowych 

zajęciach o jedzeniu, gotowaniu i historii.                                                                                        

Pierwsze spotkanie to wycieczka szlakiem znanej wytwórni czekolady - Wedla i nie tylko -  

poznajemy kultowe warszawskie słodycze bawiąc się w podchody na warszawskiej Pradze w 

okolicach Fabryki Wedla. Poczujemy klimat dzielnicy, poznamy jej zakamarki i sekretne zaułki, 

odwiedzimy pijalnię czekolady, ale przede wszystkim przez 2 godziny będziemy rozmawiać o 

słodkościach. Mniam, mniam                                                                                                                         

Drugie spotkanie to wyprawa do Wilanowa i udział w warsztatach związanych z kuchnią 

staropolską w Muzeum w Wilanowie.  Sam pałac i jego ogród to już uczta dla ducha. A my nie 

tylko poznamy to piękne muzeum, ale dowiemy się też, co jadał król, kto mu gotował, czy miał 

swoje ulubione dania i jak często wyprawiał uczy oraz czym podejmował gości.  

Trzecie spotkanie nosi tytuł Kuchenne tajemnice i jest to pokój zagadek o tematyce związanej 
z przygotowywaniem i serwowaniem posiłków. Waszym zadaniem będzie rozwiązanie serii 
zadań, aby skompletować zestaw produktów spożywczych i kuchennych przyrządów a 
następnie stworzenie polskich i ukraińskich potraw. Przy okazji poznacie przysłowia związane 
z jedzeniem; nazwy produktów spożywczych a także słowa i wyrażenia związane z 
poczęstunkiem. Po zajęciach zaś zaplanowana jest wspólna biesiada!  
 
Terminy: 
 
16.08.2022 Wilanów godz. 10.00 i 19.08.2022 Wedel godz.12.00 i 3.09.2022 Pokój Zagadek godz.11.00  

24.08.2022 Pokój Zagadek godz.11.00  i 25.08.2022 Wedel godz.12.00  i 26.08.2022 Wilanów godz. 13.00 

29.08.2022 Pokój Zagadek godz.11.00  i 30.08.2022 Wilanów godz. 10.00 i 10.09.2022 Wedel godz.12.00 

 
3.ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE… PO POLSKU I PO UKRAIŃSKU 
 
Integracyjne warsztaty z podkładem muzycznym – w trakcie warsztatów poznamy piosenki i 
te, które występują w obu wersjach językowych (np. Sokoły, Hucułka Ksenia czyli polska 
Góralka Halka) jak i zupełnie różne, charakterystyczne dla obu krajów. 
Będziecie mogli zapoznać się z tekstem, z tłumaczeniem i tak od serca sobie pośpiewać. 
Dodatkowo przeprowadzone zostaną proste zabawy językowe, poznawanie nowych słów w 

obu językach. A na koniec może uda nam się zrobić koncert       
 
Terminy: 
 
Soboty: 1, 8, 15, 22.10; 5, 19, 26.11 oraz 3.12. 2022 godzina 14.00 – 16.00 

 
ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE, OBOWIĄZKUJĄ ZAPISY na projekty@duch.edu.pl 
 
  

mailto:projekty@duch.edu.pl
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Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej, zapraszamy także chętnych 
opiekunów. Wszystkie materiały zostaną przygotowane w dwóch wersjach językowych. Na 
wszystkich zajęciach będzie obecny tłumacz.  
 

Kolejne zajęcia WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2022 
 
Więcej informacji w języku polskim i ukraińskim: projekty@duch.edu.pl  
Tel – tylko w języku polskim:  692 981 43 

 
 

                                 

                                 

 

 

 

DZIECIĘCY UNIWERSYTET CIEKAWEJ HISTORII to Pierwszy w Polsce historyczny uniwersytet dla dzieci. Tu wiedza z zakresu 
historii Polski i świata przekazywana jest w sposób niekonwencjonalny i nowoczesny. Absolwenci DUCHa lepiej 

rozumieją teraźniejszość, wyciągają wnioski, analizują, kojarzą fakty, potrafią myśleć krytycznie. Są tolerancyjni i 
otwarci.  

Znajomość historii potrafią wykorzystać w wielu dziedzinach życia. 
Sprawdź nasze aktualne projekty. Historia nie jest zmorą! 

 
 

www.duch.edu.pl 
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