
Instrukcja drukowania: 

1. Wydrukuj strony 1-8 dwustronnie 

(obrót strony wzdłuż dłuższej krawędzi). 

2. Wycinaj karty po stronie kolorowej 

3. Jeśli drukowanie dwustronne będzie 

problematyczne, możesz wydrukować 

strony 9-13 jednostronnie. 



Przytulcie się wszyscy do siebie. 

1 

Powiedz każdemu członkowi rodziny co 

Twoim zdaniem umie robić dobrze. 

2 

Spróbujcie wszyscy zmieścić się 

na jednym krześle.  

 

Można zrobić zdjęcie.  

Jeśli jest Was więcej niż 5 osób to weźcie dwa 

krzesła.  

3 

Zaplanujcie, kiedy wspólnie 

obejrzycie jakiś film.  

 

Wybierzcie tytuł już teraz. 

Zapiszcie to na Karcie Postanowień. 

4 





 

 

Niech tata i mama osobno opowiedzą co 

było ich największymi życiowymi 

sukcesami, a co największymi 

porażkami. 

9 

Niech każdy z Was powie, jaki 

prezent chciałby dostać na 

najbliższe Boże Narodzenie lub 

inną okazję.  

Opowiedzcie, dlaczego wybraliście takie 

prezenty. 

10 

Co Twoim zdaniem jest 

najmilszym zwyczajem Waszej 

rodziny? 

 

Podziel się tym ze wszystkimi. Odegrajcie 

scenkę prezentującą ten zwyczaj. 

11 

Niech każdy z Was powie na głos jedno 

swoje marzenie. 

12 

Daj buziaka każdemu członkowi rodziny. 

5 

Niech każdy z Was znajdzie w domu 

jakiś niepotrzebny przedmiot. 

Jeśli wszyscy zgadzacie się, że jest on 

niepotrzebny, to pomyślcie o kimś, komu 

można byłoby go oddać. Zapiszcie to na 

Karcie Postanowień. Jeśli nie gracie w 

domu, to porozmawiajcie o takich 

przedmiotach. 

6 

Powiedz wszystkim, który wyjazd 

rodzinny najmilej wspominasz. 

Dlaczego?  

Porozmawiajcie o tym, jak chcielibyście 

spędzić Wasze następne wspólne wakacje.  

Na Karcie Postanowień zapiszcie jeden 

wspólny pomysł. 

7 

 

Wymień daty urodzenia wszystkich 

członków rodziny, w tym babć i 

dziadków (jeśli nie znasz to się naucz). 

8 





Porozmawiajcie o ostatniej kłótni w 

domu.  

O co tak właściwie się pokłóciliście?  

Czy można było tego uniknąć?  

Czy przeprosiliście się wzajemnie?  

Zapiszcie na Karcie Postanowień jak można 

uniknąć takich sytuacji następnym razem. 

17 

Co chciałbyś/abyś, żeby zmieniło 

się w Waszej rodzinie?  
 

Niech każdy wymieni jedną zmianę, która 

ułatwiłaby życie w Waszym domu.  

Jeśli wszyscy zgadzają się z nią - zapiszcie 

to na Karcie Zasad. 

18 

Niech rodzice opowiedzą o tym, jak się 

poznali lub o swoich zaręczynach. 

19 

 

Rodzice, trzymając się za ręce, 

wymieniają co najmniej 3 rzeczy, które 

każdy z nich ceni u współmałżonka. 

20 

Przytulając każdego członka rodziny, 

powiedz jak można go pocieszyć  

(jeśli nie wiesz, to zapytaj). 

13 

 

 

Ustalcie wspólnie zasady dotyczące 

oglądania telewizji i korzystania z 

komputera.  

Spiszcie je na Karcie Zasad. 

14 

 

 

Na Karcie Postanowień spiszcie 

obowiązki, jakie trzeba wykonywać w 

domu (np. zmywanie naczyń, odkurzanie, 

itp.) i podzielcie się nimi. 

15 

 

Czy w Waszym domu obowiązują 

jakieś niepisane zasady?  

 

Porozmawiajcie o nich i spiszcie je na 

Karcie Zasad. 

16 





Gratulacje! Dotarliście do 

ostatniego zadania!  

 

Obejrzyjcie dokładnie ułożone 

fundamenty – tam jest ukryty  

Wasz Prawdziwy Skarb!  

28 

 

Spiszcie Misję Waszej Rodziny, 

czyli odpowiedź na pytanie: jaki 

jest cel istnienia Waszej rodziny?  

 

Przepiszcie ją ładnie na Kartę Zasad. 

27 

 

Każdy dokańcza zdanie:  

„Chcę wspólnie budować miłość w naszej 

rodzinie, dlatego postanawiam, że…” 

Najciekawsze zdania zapiszcie na  

Karcie Zasad. 

25 

Porozmawiajcie o tym, jak 

chcecie, żeby funkcjonowała 

Wasza rodzina za rok.  

 

Spiszcie na Karcie Postanowień, co 

powinniście zrobić, żeby Wasza Rodzina 

26 

Wyobraźcie sobie, że wygraliście 

100 tysięcy złotych i możecie wydać 

je tylko na założenie własnej firmy. 

Małżonkowie wymyślają pomysł na wspólną 

firmę. Jak się podzielicie zadaniami? Czym w 

Waszej firmie mogą zajmować się dzieci? 

21 

Małżonkowie wspólnie planują wieczór 

tylko we dwoje.  

Na Karcie Postanowień zapiszcie termin, 

sposób spędzenia wieczoru oraz przynajmniej 

jeden temat, na który będziecie wtedy 

rozmawiać. Zobowiążcie się przy dzieciach, że to 

zrobicie, a dzieci później sprawdzą, czy 

zrealizowaliście daną im obietnicę. 

22 

Niech każdy z Was zaplanuje co w 

ciągu najbliższego tygodnia zrobi 

dla każdego członka rodziny.  

 

Zapiszcie to skrótowo na Karcie 

Postanowień. 

23 

Porozmawiajcie o tym, w jaki 

sposób codziennie możecie 

okazywać sobie miłość.  

Wnioski z rozmowy zapiszcie na Karcie 

Zasad. Każdy wykonuje jakiś gest miłości 

wobec osoby siedzącej po prawej. Gesty nie 

mogą się powtarzać. 

24 



Przytulcie się wszyscy do siebie. 

1 

Powiedz każdemu członkowi rodziny co 

Twoim zdaniem umie robić dobrze. 

2 

Spróbujcie wszyscy zmieścić się 

na jednym krześle.  

 

Można zrobić zdjęcie.  

Jeśli jest Was więcej niż 5 osób to weźcie dwa 

krzesła.  

3 

Zaplanujcie, kiedy wspólnie 

obejrzycie jakiś film.  

 

Wybierzcie tytuł już teraz. 

Zapiszcie to na Karcie Postanowień. 

4 

Strony 9-13 przygotowane są do wydruku 

jednostronnego. 
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5 
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Jeśli wszyscy zgadzacie się, że jest on 

niepotrzebny, to pomyślcie o kimś, komu 

można byłoby go oddać. Zapiszcie to na 

Karcie Postanowień. Jeśli nie gracie w 

domu, to porozmawiajcie o takich 

przedmiotach. 

6 

Powiedz wszystkim, który wyjazd 

rodzinny najmilej wspominasz. 

Dlaczego?  

Porozmawiajcie o tym, jak chcielibyście 

spędzić Wasze następne wspólne wakacje.  

Na Karcie Postanowień zapiszcie jeden 

wspólny pomysł. 

7 

 

Wymień daty urodzenia wszystkich 

członków rodziny, w tym babć i 

dziadków (jeśli nie znasz to się naucz). 

8 



Porozmawiajcie o ostatniej kłótni w 

domu.  

O co tak właściwie się pokłóciliście?  

Czy można było tego uniknąć?  

Czy przeprosiliście się wzajemnie?  

Zapiszcie na Karcie Postanowień jak można 

uniknąć takich sytuacji następnym razem. 

17 

Co chciałbyś/abyś, żeby zmieniło 

się w Waszej rodzinie?  
 

Niech każdy wymieni jedną zmianę, która 

ułatwiłaby życie w Waszym domu.  

Jeśli wszyscy zgadzają się z nią - zapiszcie 

to na Karcie Zasad. 

18 

Niech rodzice opowiedzą o tym, jak się 

poznali lub o swoich zaręczynach. 

19 

 

Rodzice, trzymając się za ręce, 

wymieniają co najmniej 3 rzeczy, które 

każdy z nich ceni u współmałżonka. 

20 

Przytulając każdego członka rodziny, 

powiedz jak można go pocieszyć  

(jeśli nie wiesz, to zapytaj). 

13 

 

 

Ustalcie wspólnie zasady dotyczące 

oglądania telewizji i korzystania z 

komputera.  

Spiszcie je na Karcie Zasad. 

14 

 

 

Na Karcie Postanowień spiszcie 

obowiązki, jakie trzeba wykonywać w 

domu (np. zmywanie naczyń, odkurzanie, 

itp.) i podzielcie się nimi. 

15 

 

Czy w Waszym domu obowiązują 

jakieś niepisane zasady?  

 

Porozmawiajcie o nich i spiszcie je na 

Karcie Zasad. 

16 



Gratulacje! Dotarliście do 

ostatniego zadania!  

 

Obejrzyjcie dokładnie ułożone 

fundamenty – tam jest ukryty  

Wasz Prawdziwy Skarb!  

28 

 

Spiszcie Misję Waszej Rodziny, 

czyli odpowiedź na pytanie: jaki 

jest cel istnienia Waszej rodziny?  

 

Przepiszcie ją ładnie na Kartę Zasad. 

27 

 

Każdy dokańcza zdanie:  

„Chcę wspólnie budować miłość w naszej 

rodzinie, dlatego postanawiam, że…” 

Najciekawsze zdania zapiszcie na  

Karcie Zasad. 

25 

Porozmawiajcie o tym, jak 

chcecie, żeby funkcjonowała 

Wasza rodzina za rok.  

 

Spiszcie na Karcie Postanowień, co 

powinniście zrobić, żeby Wasza Rodzina 

26 

Wyobraźcie sobie, że wygraliście 

100 tysięcy złotych i możecie wydać 

je tylko na założenie własnej firmy. 

Małżonkowie wymyślają pomysł na wspólną 

firmę. Jak się podzielicie zadaniami? Czym w 

Waszej firmie mogą zajmować się dzieci? 

21 

Małżonkowie wspólnie planują wieczór 

tylko we dwoje.  

Na Karcie Postanowień zapiszcie termin, 

sposób spędzenia wieczoru oraz przynajmniej 

jeden temat, na który będziecie wtedy 

rozmawiać. Zobowiążcie się przy dzieciach, że to 

zrobicie, a dzieci później sprawdzą, czy 

zrealizowaliście daną im obietnicę. 

22 

Niech każdy z Was zaplanuje co w 

ciągu najbliższego tygodnia zrobi 

dla każdego członka rodziny.  

 

Zapiszcie to skrótowo na Karcie 

Postanowień. 

23 

Porozmawiajcie o tym, w jaki 

sposób codziennie możecie 

okazywać sobie miłość.  

Wnioski z rozmowy zapiszcie na Karcie 

Zasad. Każdy wykonuje jakiś gest miłości 

wobec osoby siedzącej po prawej. Gesty nie 

mogą się powtarzać. 

24 




