




HaKoach znaczy siła. Zajmujemy się 
kulturą żydowską i nie tylko.

HaKoach to organizacja non profit, sku-
piająca się przede wszystkim na kulturze 
żydowskiej. HaKoach to po hebrajsku „siła”. 

Naszą misją jest: promowanie kultury 
żydowskiej; edukacja w zakresie kultury, 
tradycji i obyczajów; integracja łódzkiej 
społeczności i  przeciwdziałanie antysemi-
tyzmowi, rasizmowi i ksenofobii. Fascynuje 
nas historia żydowskiej Łodzi.

Chcemy łączyć dwa światy – religijny 
i świecki. Tworzymy otwarte miejsce nasta-
wione na wymianę myśli, kreowanie kultury 
i edukację. Wierzymy, że będziemy się 
rozwijać i zmieniać świat.



Dlatego stworzyliśmy edukacyjne narzędzie 
„Elementarz HaKoach”: dwie talie kart, 
w których każda litera alfabetu hebrajskiego 
jest pretekstem do opowiadania o kulturze 
żydowskiej. Karty kryją w sobie historie, 
legendy i ciekawostki z barwnych dziejów 
narodu żydowskiego, wprowadzają w świat 
judaistycznej symboliki i mistyki. Ponadto 
karty uczą liter hebrajskich. 

Zasady gry: 
Karty to narzędzie zarówno do odkrywania 
kultury żydowskiej, jak też poszukiwania 
międzykulturowych skojarzeń i związków. 
Na podstawie prezentowanych w kartach 
opowieści odnajdujemy analogiczne 
elementy w innych kulturach. Są to obrzędy, 
zwyczaje, bohaterowie i bohaterki, postaci 
mityczne, a nawet przedmioty czy potrawy.
W opakowaniu znajdują się dwie talie kart: 
jedna opowiada żydowskie historie, a druga 
przybliża hebrajską symbolikę i wskazuje, 
które liczby odpowiadają poszczególnym 
literom alfabetu hebrajskiego. 



Przedstawiamy dwie propozycje 
zabawy kartami dla jednego lub wielu 
graczy:
1. Gra w opowiadanie historii
Talia symboliczna:
Losujesz wybraną kartę: widzisz na niej 
liczbę, obrazek i symbolikę. Na tej podsta-
wie opowiadasz dowolną historię, np. Karta 
z literą Dalet – widzimy na niej kota, który 
wychyla się zza otwartych drzwi, a do drzwi 
prowadzą ślady. Twoja historia może być 
taka: Był sobie bardzo ciekawski kot, który 
nigdy nie był na dworze. Pewnego dnia ktoś 
zapomniał zamknąć drzwi, kot wyjrzał... 
– i tu rzucasz wyzwanie kolejnemu gra-
czowi, który losuje kartę, np. He – ta karta 
przedstawia ciemne okno. Gracz musi 
kontynuować Twoją opowieść w miejscu, 
w którym przerwałeś/aś, np.: 
...zobaczył, że za drzwiami panuje absolut-
na ciemność, zaczął schodzić po krętych 
schodach, minął pierwsze piętro, drugie 
piętro i tak doszedł do piątego. Nagle 
usłyszał bardzo dziwny dźwięk... i tu możesz 
rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi! 



2. Gra w  skojarzenia międzykulturowe.
Talia z żydowskimi opowieściami 
Przeczytaj historie z tyłu karty, zobacz 
obrazek i znajdź przykłady analogicznych 
motywów z innych kultur. Poniżej proponu-
jemy pytania, na które możesz odpowie-
dzieć. Więcej informacji na temat danego 
zwyczaju, postaci czy święta znajdziesz 
na podstronie Elementarza: hakoach.eu/
elementarz.

Pierwsza litera alfabetu hebrajskiego א 
(Alef) jak Aron haKodesz, czyli Święta 
Arka 
Czy znasz historię Arki Przymierza? 
Jakie inne miejsce religijne przypomina Ci 
ta ozdobna skrzynia umieszczona w cen-
tralnym punkcie świątyni?

Poszukiwanie Arki Przymierza. Krążą legen-
dy, że Arka Przymierza jest ukryta w różnych 
świątyniach na całym świecie. Ba! Nawet 
filmowy archeolog Indiana Jones ruszył na 
jej poszukiwanie.
Znasz więcej historii o poszukiwaniach 
legendarnych skarbów?



Druga litera alfabetu hebrajskiego ב 
(Bet) jak Brit mila, czyli obrzezanie
• Czy wiesz, dlaczego Żydzi obrzezują nowo 
narodzonych chłopców?
• A Ty, jakie znasz rytuały religijne, które 
łączą człowieka z Bogiem?
• Jakie znasz rytuały, które oznaczają nowy 
etap w życiu człowieka?

Trzecia litera alfabetu hebrajskiego ג 
(Gimel) jak Golem 
• Czy znasz filmy, książki i gry komputero-
we, w których występuje Golem?
• Znasz inne mityczne postacie stworzone 
przez człowieka? Jaki był ich los?

Czwarta litera alfabetu hebrajskiego ד 
(Dalet) jak Drejdel 
• A Ty, jakie masz ulubione gry? 
• Czy znasz popularne gry w innych 
krajach? 

Piąta litera alfabetu hebrajskiego ה (He) 
jak Hamantasze
• A Ty, jakie znasz świąteczne ciasteczka? 



• Poznaj przepis na hamantasze na naszej 
stronie internetowej! 

Szósta litera alfabetu hebrajskiego ו 
(Waw) jak Waszti, czyli królowa, która 
broniła wyznawanych przez siebie 
wartości 
• Czy znasz inne kobiety, które musiały za-
płacić wysoką cenę za swoją niezależność? 
Podpowiedź: 
J_ _n__D’_ r _
M_r_a _k__d_w_ka-C__i_
• A może znasz inne buntowniczki, które 
miały własne zdanie i nie słuchały tego, co 
mówili mężczyźni? 
• A czy myślisz, że gdyby Waszti chciała 
zrobić to samo, czyli pokazać swojego na-
giego męża koleżankom, król zgodziłby się?

Siódma litera alfabetu hebrajskiego ז 
(Zajin) jak Zachor, czyli „pamięć” lub 
„pamiętaj” 
Historie Ocalałych z Holokaustu.
• Pamięć Ocalałych ma największą wartość 
na świecie. – Jaką? – zapytasz... Ich wspo-
mnienia są mieczem, który broni nas przed 



powtórzeniem tej tragedii.
• Poznaj historie Ocalałych: polin.pl/pl/
oni-przezyli-zaglade-relacje-ocalalych.
• Znasz osobiste historie ludzi z czasów 
drugiej wojny światowej? Jakie zrobiły na 
Tobie wrażenie? Co czułeś/aś, gdy ich 
słuchałeś/aś?

Ósma litera alfabetu hebrajskiego 
jak Chałka (Chet) ח
• A Ty, jakie lubisz ciasto drożdżowe? 
• Czy w Twojej rodzinie piecze się ciasta 
drożdżowe na specjalną okazję?
• Poznaj przepis na chałkę na naszej stronie 
internetowej! 

Dziewiąta litera alfabetu hebrajskiego ט 
(Tet) jak Talit / Tałes
• Czy znasz „święte” liczby z innych religii? 
• Czy znasz liczby, które mają święte lub 
magiczne znaczenie?

Dziesiąta litera alfabetu hebrajskiego י 
(Jod) jak Jidisz
• Czy wiesz, jaki wpływ miał jidysz na język 
polski? Belfer, ciuch, machlojka, ślamazara 



– te słowa są zapożyczone z jidysz. 
• A Ty, jakie znasz słowa, które język polski 
zapożyczył od innych języków? 

Jedenasta litera alfabetu hebrajskiego כ 
(Kaf) jak Kipa, czyli jarmułka
• A jakie Ty znasz zwyczaje, które są wyra-
zem szacunku w miejscach religijnych?
• Czy znasz inne elementy garderoby, któ-
rych noszenie bierze się z tradycji?

Dwunasta litera alfabetu hebrajskiego ל 
(Lamed) jak Lewiatan
• A czy Ty znasz inne potwory morskie z fil-
mów i książek, które atakowały statki? Praw-
dopodobnie te historie bazują na legendzie 
o Lewiatanie. 

Trzynasta litera alfabetu hebrajskiego 
 jak Mezuza umieszczona na (Mem) מ
framudze drzwi
• A Ty, co napisałbyś/łabyś w wiadomości 
umieszczonej przed drzwiami Twojego 
domu? 





• A gdy do Twojego domu przychodzą 
goście, jakie mają zwyczaje? Jaka jest 
pierwsza rzecz, którą robią, gdy przekroczą 
próg?

Czternasta litera alfabetu hebrajskiego 
jak Nida (Nun) נ
• Czy w Twoim otoczeniu mówi się otwarcie 
o miesiączce, czy unika się kontaktu z tym 
tematem? 
• Co widzisz w reklamach podpasek? Czy 
są one bliskie prawdziwemu przeżywaniu 
okresu? 
• Jak często w filmach lub serialach widzisz 
bohaterki, które mają miesiączkę? No wła-
śnie, a każda kobieta ma ją raz w miesiącu! 
Miesiączka jest tematem tabu w prawie 
każdej kulturze. Ludzie o niej nie rozmawia-
ją, bo po prostu się wstydzą.
• Czy myślisz, że powinniśmy unikać wsty-
dliwych tematów?



Piętnasta litera alfabetu hebrajskiego
 jak Sukka, czyli kuczka (Samech) ס
(namiot) 
• Zrób swój własny szałas! Na naszej stronie 
internetowej znajdziesz instrukcję! 
• Z czym Ci się kojarzy stawianie namiotu? 
Czy robisz to też we własnym ogrodzie?

Szesnasta litera alfabetu hebrajskiego 
 jak Ajin Hara, czyli Złe Oko (Ajin) ע
• A czy Ty wierzysz w talizmany, czy nie?
• Jakie znasz przesądy? 

Siedemnasta litera alfabetu hebrajskie-
go פ (Pe) jak radosne święto Purim 
• A Ty, jakie znasz najradośniejsze święta 
w roku?
• Co wtedy robicie? Czy przygotowuje się 
specjalne potrawy? Jakie są zwyczaje?

Osiemnasta litera alfabetu hebrajskie-
go צ (Cadi) jak Cymes
• Poznaj przepis na cymes na naszej stronie 
internetowej! 
• A jaki jest Twój ulubiony deser? 



Dziewiętnasta litera alfabetu hebraj-
skiego ק (Kof) jak Kabała, czyli mistycz-
na wiedza
• Z czym kojarzy Ci się słowo „kabała”? Czy 
Twoje skojarzenie jest podobne do tego 
przedstawionego na karcie?
• Gdzie lub od kogo pierwszy raz usłysza-
łeś/aś słowo „kabała”?
• Kabaliści wierzą w reinkarnację i potęgę 
świadomości. Czy przypomina Ci to inne 
religie?

Dwudziesta litera alfabetu hebrajskiego 
 jak Rosz ha-Szana, czyli święto (Resz) ר
Nowego Roku 
• Jakie Ty znasz zwyczaje noworoczne?
• Czy Ty lub Twoi bliscy macie swoje małe 
rytuały, które odprawiacie 31 grudnia albo
1 stycznia? 

Dwudziesta pierwsza litera alfabetu 
hebrajskiego ש (Szin) jak Szabat
• A Ty, jak najbardziej lubisz odpoczywać? 
Co robiłbyś lub robiłabyś w szabat? 
• W czasie szabatu nie można pracować 
rękami, ale można głową! Zagraj w grę, 



w którą bawią się żydowskie dzieci, czyli 
„Rabin idzie na zakupy”! Znajdziesz ją na 
naszej stronie.
 
Dwudziesta druga i ostatnia litera alfa-
betu hebrajskiego ת (Taw) jak
Tefilin / Tfilin, czyli przedmioty modli-
tewne
• Czy masz jakieś szczególnie ważne dla 
siebie przedmioty? W jaki sposób je prze-
chowujesz? 
• Jakie przedmioty nosisz ciągle ze sobą? 
Jakie mają dla Ciebie znaczenie?



Zasady gry pozostawiamy otwarte: 
niech granicą będzie Twoja wyobraźnia! 
HaKoach znaczy siła. Zajmujemy się 
kulturą żydowską i nie tylko.

„Elementarz HaKoach” powstał we współpracy 
z NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji 
Społeczeństwa Wielokulturowego i został sfinan-
sowany przez EVZ Foundation w ramach projektu 
„Collective Power to Incite Change”. 

Znajdziesz nas na
www.hakoach.eu


