
 

 

 

 

 

 

Oferty zajęć edukacyjnych Muzeum Dzieci Polskich – 
ofiar totalitaryzmu dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

 
Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu w Łodzi realizuje zajęcia edukacyjne 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (klasy VII-VIII), dotyczące 
historii niemieckiego obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej, 
który funkcjonował w latach 1942-1945, oraz jego filii w Dzierżąznej koło Zgierza. 
 
Wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone przez Muzeum Dzieci Polskich – 
ofiar totalitaryzmu są bezpłatne. 
 
Propozycje zajęć edukacyjnych: 
 

1. Prelekcja z użyciem prezentacji multimedialnej  
 
Prelekcja z użyciem prezentacji multimedialnej oraz z wykorzystaniem materiałów 
audiowizualnych, dotycząca genezy powstania oraz funkcjonowania 
niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ul. Przemysłowej 
w Łodzi oraz jego filii w Dzierżąznej.  
• Miejsce realizacji zajęć (do wyboru): 
- Siedziba szkoły 
- Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, ul. Piotrkowska 90 w Łodzi 
• Czas trwania zajęć (do wyboru): 
- 90 minut (2 godziny lekcyjne) – opcja preferowana  
- 45 minut (1 godzina lekcyjna) 
• Wymagania techniczne ze strony szkoły: 
Rzutnik do udostępnienia prezentacji oraz opcjonalnie głośniki + dostęp do Internetu 
w celu pokazania materiałów audiowizualnych 
• Do kogo jest skierowana oferta? 
- szkoły ponadpodstawowe 
- szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) 
 
 



 
 
2. Wizyta w Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi 
 
Oferta obejmuje zwiedzanie wystawy multimedialnej „Mamo, czemu nie przyjeżdżasz? 
Listy dzieci z obozu na Przemysłowej” oraz prelekcję dotyczącą genezy powstania oraz 
funkcjonowania niemieckiego obozu koncentracyjnego dla polskich dzieci przy 
ul. Przemysłowej w Łodzi oraz jego filii w Dzierżąznej. 
Oferta dla grup liczących maksymalnie 30 uczniów, 
wraz z wychowawcami/opiekunami. 
• Miejsce realizacji zajęć: 
Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, ul. Piotrkowska 90 w Łodzi 
• Czas trwania zajęć: 
Około 120 minut  
• Do kogo skierowana jest oferta? 
- szkoły ponadpodstawowe  
- szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) 
 

 
 

3. Zajęcia historyczno-artystyczne pt. „Oczy – zwierciadło duszy” 

 
Celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na los innych dzieci i ocalenie od zapomnienia 
najmłodszych ofiar II wojny światowej. Zadaniem warsztatowym realizowanym przez 
uczniów jest narysowanie swojej wizji, interpretacji tego, co kryje się oczach dzieci 
z obozu. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną. 
Oferta obejmuje 2 godziny lekcyjne, w ramach których realizowana jest prelekcja 
o obozie przy ul. Przemysłowej, a następnie część warsztatowa. 
• Miejsce realizacji zajęć (do wyboru): 
- Siedziba szkoły 
- Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, ul. Piotrkowska 90 w Łodzi 
• Czas trwania zajęć: 
90 minut (2 godziny lekcyjne) 
• Wymagania techniczne ze strony szkoły: 
Białe kartki formatu A4, na których uczniowie sporządzą prace plastyczne.  
Przybory plastyczne zapewnia Muzeum Dzieci Polskich.  
• Do kogo skierowana jest oferta? 
Oferta skierowana dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. 
• Informacje dodatkowe 
Prace wykonane w ramach zajęć zostaną zebrane przez edukatorów Muzeum i użyte 
w planowanej wystawie upamiętniającej dzieci z obozu przy ul. Przemysłowej. 
 
 
 
 

 



 
4. Zajęcia historyczno-artystyczne pt. „Listy do Wolności” 

 
Celem zajęć jest uwrażliwienie na los drugiego człowieka i ocalenie od zapomnienia 
małych więźniów obozu koncentracyjnego. Zadaniem warsztatowym realizowanym 
przez uczniów jest napisanie listów z podziękowaniem do Wolności. 
Oferta obejmuje 2 godziny lekcyjne, w ramach których realizowana jest prelekcja 
dotycząca korespondencji w obozie przy ul. Przemysłowej, a następnie część 
warsztatowa, w skład której wchodzi wysłuchanie słuchowiska z nagranymi 
fragmentami autentycznych listów z obozu oraz sporządzenie listów przez uczestników 
zajęć.  
• Miejsce realizacji zajęć (do wyboru): 
- Siedziba szkoły 
- Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, ul. Piotrkowska 90 w Łodzi 
• Czas trwania zajęć: 
90 minut (2 godziny lekcyjne) 
• Wymagania techniczne ze strony szkoły: 
Rzutnik, głośniki, dostęp do Internetu – w celu udostępnienia prezentacji 
multimedialnej. Blankiety listów wykorzystywane podczas zajęć zapewnia 
Muzeum Dzieci Polskich.  
• Do kogo skierowana jest oferta? 
Oferta skierowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
• Informacje dodatkowe 
Listy sporządzone w ramach zajęć zostaną zebrane przez edukatorów Muzeum i użyte 
w planowanej wystawie upamiętniającej dzieci z obozu przy ul. Przemysłowej. 
 
 
 
5. Zajęcia historyczno-artystyczne pt. „Artefakt – niemy świadek przeszłości. 

Przedmioty z obozu na Przemysłowej” 

 
Celem zajęć jest zapoznanie z historią obozu koncentracyjnego dla dzieci przy ulicy 
Przemysłowej, pobudzenie do myślenia o artefakcie jako inspiracji do budowania 
narracji i uaktywnienie kreatywnego myślenia. 
W ramach zajęć odbywa się projekcja filmu dokumentalnego Muzeum „To się nie 
kończy… Historia dzieci z obozu na Przemysłowej”, a następnie część warsztatowa. 
Podczas warsztatów prezentowane są artefakty znajdujące się w obozie 
koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej i to one pomagają uczestnikom w poznaniu, 
a następnie w budowaniu historii.   
• Miejsce realizacji zajęć: 
Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu, ul. Piotrkowska 90 w Łodzi 
• Czas trwania zajęć: 
100 minut 
• Do kogo skierowana jest oferta? 
Oferta skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz do uczniów VIII klas 
szkół podstawowych. 


