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Zadania dla przedszkolaka: 

 ODKRYWAJ 

Obejrzyj z dzieckiem tabliczki z obrazkami mirabelki w różnych porach roku, 

pójdź z nim na spacer po okolicy - zastanówcie się wspólnie, co mirabelka może 

widzieć wiosną, latem, jesienią i zimą. Co mogą robić ludzie w pobliżu? W co 

są ubrani? W jakim są wieku? 

DO DZIEŁA! 

Podzielcie kartkę na cztery części, w każdej z nich narysujcie drzewo podczas 

innej pory roku. Weźcie pod uwagę aktywności, jakie można wykonywać w 

danej porze - czyli np. przy zimowym drzewie narysujcie bitwę na śnieżki, czy 

zjeżdżanie na sankach, przy jesiennym szukanie kasztanów czy spadających 

liści itd.  

 POROZMAWIAJ 

Porozmawiaj z dzieckiem o Waszej rodzinie. Jakie ważne wydarzenia miały w 

niej miejsce w czasie poszczególnych pór roku? A może jakieś drzewo było 

świadkiem czegoś istotnego w Waszym życiu? 

 

Zadania dla ucznia: 

 

 ODKRYWAJ 

W książce „Mirabelka” Cezarego Harasimowicza drzewko opowiada o różnych 

miejscach związanych z życiem warszawskich Żydów, mówi m. in. o Pasażu 
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Simonsa, ulicy Nalewki, Synagodze na Tłomackiem, czy Umschlagplatzu. 

Informacje na ten temat możesz znaleźć w Vademecum „Mirabelki”.  

A czy Ty znasz miejsca, które są związane z legionowskimi Żydami? Wybierz 

się na spacer ulicami miasta. Zawitaj na ulicę Jagiellońską 12 – tam znajdowała 

się kiedyś synagoga. Odwiedź też teren getta – obejmował on współczesne 

ulice: Sobieskiego, Mieszka I, Prymasowską, Kozietulskiego, Pomorską i 

Zygmuntowską. W Legionowie funkcjonował też Powiatowy Komitet 

Żydowski, którego siedziby mieściły się przy ul. Krasińskiego 4 i ul. Handlowej 

8. Cmentarz żydowski w Legionowie założono przy granicy getta, na parceli nr 

9, u zbiegu obecnych ul. Parkowej i ul. Kozietulskiego. Czy pozostały jakieś 

ślady po miejscach związanych z Żydami w Legionowie? Jak myślisz, czy 

powinno się to zmienić? 

 

 DO DZIEŁA! 

Narysuj na dużej kartce lub kartonie drzewo bez liści, z samymi gałęziami. Z 

różnokolorowego papieru wytnij liście. Wyobraź sobie, że drzewo to rośnie już 

50 lat. Na liściach napisz, czego świadkiem mogło być przez ten czas – co 

mogło się dziać pod jego gałęziami? Zapisane liście przyklej do narysowanego 

drzewa. W trakcie wykonywania pracy możesz wysłuchać fragmentu książki 

„Mirabelka” Cezarego Harasimowicza.  

https://lustrobiblioteki.pl/wp-content/uploads/2018/07/vademecum-mirabelki_interaktywny.pdf
http://youtube.com/watch?v=hyigmG4JN9E
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 POROZMAWIAJ 

 Porozmawiaj z rodzicami/dziadkami/sąsiadami. Czy ktoś z nich zna 

jakieś historie z czasów II wojny światowej dotyczące Legionowa i okolic? A 

może pamiętają czasy stanu wojennego lub inne historie z okresu PRL?  

 


