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Rzeczy do zabawy. 
Edward Manitius i jego wytwórnia
to nowa wystawa czasowa Muzeum Warszawskiej Pragi 

dostępna od 1 grudnia 2021 do 10 kwietnia 2022.

Wystawa prezentuje zarówno postać twórcy, Edwarda Manitiusa, 

jak i wymyślone przez niego oryginalne zabawki. Pokazujemy sposób 

działania Wytwórni Zabawek i Wyrobów Zdobniczych założonej przez 

Manitiusa na Pradze w 1926 roku. Na wystawie znajdziecie  ponad 

pięćdziesiąt różnych modeli zabawek, wśród nich najbardziej znane 

drewniane zwierzątka-opakowania: misie, pieski, ślimaki, egzotyczne 

słonie, żyrafy oraz morsy, które powstały w latach 20. i 30. XX wieku. 

Wśród eksponatów są również ozdoby świąteczne oraz powojenne 

zabawki dydaktyczne z plastiku. 

Wystawa RZECZY DO ZABAWY adresowana jest zarówno do osób 

dorosłych jak i do dzieci. Dla tych ostatnich przygotowano wyjątkowe 

lekcje muzealne i zajęcia!



Od 15 listopada do 23 grudnia 
przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych 
zapraszamy na zajęcia:

Praga na choinkę

Wspólnie stworzymy niepowtarzalne ozdoby choinkowe inspirowane praskimi 
historiami. Wykorzystamy najróżnorodniejsze materiały: kolorowe i fakturowane 
papiery, tektury, sznurki i wstążki. Każdy uczestnik wyjdzie z kompletem trzech 
własnoręcznie wykonanych dekoracji.

Czas trwania: 60 minut

Podstawa programowa: obszary rozwoju dziecka – � zyczny: 4, 6, 7; emocjonalny: 
4–9; społeczny: 1–9; poznawczy: 1, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16 (przedszkole); edukacja 
polonistyczna: I.1.1–2, I.2.1–3; edukacja społeczna: III.1.1–7, III.1.9, III.2.5; edukacja 
plastyczna: V.2.1, V.2.3; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2 (szkoła podstawowa)

Od 1 grudnia do 10 kwietnia 
przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych 
zapraszamy na lekcję muzealną towarzyszącą wystawie 
„Rzeczy do zabawy”:

Kształty i kolory 

Zajęcia rozpoczniemy aktywnym zwiedzaniem wystawy, odszukamy i nazwiemy 
różne bryły geometryczne i kolory, wymyślimy imię dla słynnego manitiusowe-
go jamnika oraz poznamy historię wytwórcy zabawek, którego porównywano 
do czarodzieja. Na koniec wykonamy własny model zwierzątka z plasteliny lub 
okrągłego origami.
Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: obszar rozwoju dziecka – � zyczny: 4, 6, 7; emocjonalny: 
4–9; społeczny: 1–9; poznawczy: 1, 3, 8, 11–14 (przedszkole); edukacja polonistycz-
na: I.1.1–3, I.2.1–3; edukacja społeczna: III.1.1–7; edukacja przyrodnicza: IV.1.3, IV.3.1, 
IV.3.4; edukacja plastyczna: V.2.4, V.2.6; edukacja techniczna: VI.1.1, VI.2.2 (szkoła 
podstawowa)
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Terminy: wtorek–piątek

Godziny: 09:00–16:00

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób (jedna klasa)

Zgłoszenia: Muzeum Warszawskiej Pragi 
edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl
Tel.: 22 518 34 08

Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć 
wypełniony formularz rezerwacji.


