
 

Ferie w Zamku 2021 

Równolegle do programu Ferie po królewsku Zamek Królewski w Warszawie przygotował dla 

swoich najmłodszych gości filmy edukacyjne. 

W pierwszym i drugim tygodniu ferii, w poniedziałki i w czwartki, w naszych mediach 

społecznościowych zamieścimy krótkie filmy edukacyjne wraz z zadaniami plastycznymi oraz 

quizami. 

W specjalnie nagranych materiałach opowiemy o przedmiotach, z których na pewno 

korzystali królowie, dawnych zwyczajach, a nawet przybliżymy jedno z bardziej tajemniczych 

wydarzeń z warszawskiego Zamku, w które zamieszany był pewien król i duch.   

 4 stycznia Tajemnice królewskich koron  

 

Koronacyjna, hełmowa, a nawet grobowa... Złota, skórzana i drewniana. Wiecie, o co chodzi? 

Oczywiście o koronę, bez której trudno sobie wyobrazić postać króla. Gdzie w Zamku można 

zobaczyć słynną koronę Chrobrego? Co symbolizuje lilia, która jest jej elementem? Dlaczego 

tzw. korona sandomierska jest skarbem na skalę europejską? Zapraszamy na opowieść o 

najsłynniejszym atrybucie królewskiej władzy. Filmowi towarzyszą materiały plastyczne 

pomocne w samodzielnym wykonaniu korony. 

https://www.youtube.com/watch?v=gvCbzo_b3K0&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX

&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=gvCbzo_b3K0&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gvCbzo_b3K0&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX&index=5


 7 stycznia Złote i srebrne skarby Zamku Królewskiego w Warszawie 

 

Czym tak naprawdę jest skarb i co trzeba zrobić, żeby go znaleźć? Czy grosz może być cenny? 

Kiedy złotówki były rzeczywiście złote? Dominika Jackowiak i Sławek Szczocki z Działu 

Edukacji prezentują wspaniałe zamkowe numizmaty, m.in. denary z czasów Bolesława 

Chrobrego i 40-dukatówkę Zygmunta III.  Po obejrzeniu filmu zapraszamy do udziału w quizie 

i samodzielnego wykonania projektu zamkowego denara.  

https://www.youtube.com/watch?v=acpEmBobfVw&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX

&index=4&t=1s 

 

 11 stycznia Białe złoto - o królewskiej porcelanie, herbacie i nie tylko  

 

https://www.youtube.com/watch?v=acpEmBobfVw&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX&index=4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=acpEmBobfVw&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX&index=4&t=1s


Porcelana od wieków zachwyca swoją delikatnością i pięknem. Skąd się wzięła? Dlaczego 

nazywano ją "białym złotem"? Czy polscy królowie mieli swoje wytwórnie porcelany? Jakie 

porcelanowe przedmioty możemy zobaczyć w Zamku Królewskim? Odpowiedzi na te pytania 

znajdziecie w filmie. Towarzyszą mu zadania plastyczne dla dzieci i młodzieży, quiz oraz… 

przepis na herbatę pomarańczową! 

https://www.youtube.com/watch?v=RFHX5pqR7eU&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX

&index=1 

 

 14 stycznia Duch w Zamku 

 

Czy macie ochotę na opowieść z dreszczykiem? Jeśli tak, to zapraszamy na film o jednym z 

najbardziej tajemniczych wydarzeń na Zamku Królewskim w Warszawie. Chodzi o wywołanie 

ducha królowej Barbary Radziwiłłówny. Jak do tego doszło? Czy król naprawdę widział ducha 

zmarłej królowej? Spróbujemy prześledzić tę historię krok po kroku. A po uważnym 

obejrzeniu filmu proponujemy sprawdzenie swojej wiedzy w naszym quizie. 

https://www.youtube.com/watch?v=xQFdCMsYY8g&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX

&index=2 

*** 

Dla nieco starszej publiczności, akurat w ferie rusza cykl filmów Zobacz jak tu pięknie - wirtualne 

zwiedzanie z Adamem Ferency. Znany polski aktor, zaprezentuje najważniejsze zabytki Zamku 

Królewskiego w Warszawie: obrazy, rzeźby, meble, porcelanę. Natomiast przenikliwe oko kamery 

pokaże więcej niż można dostrzec zwiedzając wnętrza zamkowe. 

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/zobacz-jak-tu-pieknie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFHX5pqR7eU&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=RFHX5pqR7eU&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=xQFdCMsYY8g&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xQFdCMsYY8g&list=PL7o1DY3HEOl2C0bCA8eWcJ_V8hsBVUOiX&index=2
https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/zobacz-jak-tu-pieknie


Pełna oferta edukacyjna 2020 - 2021 

Zamku Królewskiego w Warszawie na stronie 

www.zamek-krolewski.pl/edukacja 

dodatkowe informacje w naszych mediach społecznościowych: 

 http://www.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa 

 grupa FB „Edukacja w Zamku” bit.ly/Edukacja_w_Zamku 

 https://twitter.com/Zamek_Krolewski 

 https://www.youtube.com/user/ZamekKrolewski 

 http://instagram.com/zamekkrolewskiwarszawa 

 http://pl.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274856-d274990-Reviews-

Royal_Castle-Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html 
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