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Drodzy Czytelnicy, 

od sierpnia 2021 dzięki dofinansowaniu z MRiPS realizujemy w ramach programu Po 
pierwsze rodzina projekt „Edukacja dla rodziny – wzmocnienie rzeczywistej roli szkół 
w przygotowaniu młodzieży do życia w rodzinach”.  

Niniejszy ebook jest podsumowaniem ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli oraz klas 
na promowanie wartości prorodzinnych w społecznościach szkolnych i klasowych. Konkurs 
odbywał się w dwóch kategoriach: 

1. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji wychowawczej o tematyce prorodzinnej 

2. Konkurs dla całych klas na realizację wydarzenia prorodzinnego w szkole 

W pierwszej części ebooka znajdziecie autorskie scenariusze lekcji wychowawczych 
nadesłane przez laureatów pierwszej kategorii naszego konkursu wraz z potrzebnymi 
pomocami do ich realizacji w Waszych klasach.  

Kolejna część prezentuje wydarzenia prorodzinne zorganizowane przez klasy, które 
otrzymały nagrody i wyróżnienia w drugiej kategorii konkursowej. Wydarzenia zostały 
zaprezentowane w sposób umożliwiający przeprowadzenie ich w Waszych szkołach. 

Jako dodatek specjalny umieściliśmy wybrane materiały ze szkoleń dla nauczycieli, które 
realizowaliśmy we wrześniu oraz grę dla rodzin, w którą uczniowie mogą zagrać w domu 
z rodziną.  

Życzymy mnóstwa inspiracji! 
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Tytuł lekcji „Pełna chata”, czyli o uczuciach w mojej rodzinie 
Autor 
scenariusza 

Anna Trzos - Mularczyk 

Grupa odbiorców Uczniowie klasy IV 

Cele lekcji 
 

Ukazanie uczniom wielości uczuć, którymi obdarowują się członkowie 
rodziny, z zaakcentowaniem empatii. 
 
Uczeń zna: 
- definicję rodziny bliższej i dalszej 
- uczucia i ich podział na przyjemne i nieprzyjemne 
- znaczenie uczucia empatii 
 
Uczeń potrafi: 
- wymienić imiona członków swojej rodziny 
- nazwać uczucia, przypisać je do przyjemnych lub nieprzyjemnych, 

na podstawie ilustracji ocenić, jakie uczucia towarzyszą 
postaciom 

- podać przykłady sytuacji zaistniałych między członkami rodziny, 
które wywołują emocje np. radości, smutku, strachu, znudzenia 
itd.  

- wyjaśnić na podstawie opowiadania, co znaczy „być 
empatycznym” 

 
Uczeń rozumie: 
- że rodzina jest wielkim dobrem dla każdego człowieka 
- potrzebę przeżywania i wyrażania emocji w rodzinie 
- szczególną rolę empatii w relacjach między członkami rodziny 
 
 

 
Potrzebne 
materiały 

 piosenka „Pełna chata” (Dzieci z Brodą),  
 plansza z ilustracjami uczuć  
 plansza z miejscem na pracę własną  
 ilustracje rodzinne do pocięcia na puzzle  
 opowiadanie „Kiść winogron” z książki „Wielka księga emocji”, 
 ilustracje domów 
 rzutnik, ekran lub telewizor,  
 komputer z dostępem do Internetu,  
 głośniki 
 tablica, kreda/marker. 
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Przebieg lekcji:  

 Czynności organizacyjne 

- Uczniowie siadają w 5 grupach, po 4-5 osób, łącząc ławki 

- Uczniowie potrzebują na zajęcia przyrząd do pisania (flamaster lub długopis) 

- Prowadzący zajęcia we właściwym momencie lekcji rozdaje uczniom potrzebne 
materiały (w załącznikach).  

 

 Wprowadzenie 
 

1. Nauczyciel krótko wyjaśnia uczniom temat lekcji: 

Każdy z nas urodził się i żyje w rodzinie. W mojej rodzinie, tak jak w waszej, w każdej 
rodzinie dochodzi do wielu sytuacji, które wywołują w nas różne uczucia: czasem 
jesteśmy weseli, innym razem smutni, bywa, że ktoś nas zdenerwuje, albo zwyczajnie 
nudzimy się.  

Porozmawiamy dziś o tym, co to są uczucia, jakie uczucia najczęściej przeżywamy i co 
to znaczy współodczuwać z innymi członkami naszej rodziny. Zapraszam do 
posłuchania piosenki o rodzinie „Pełna chata” zespołu Dzieci z Brodą: 
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Tekst piosenki (można wyświetlić na ekranie): 

Pełna chata  
1. Bardzo dobra jest rodzina 
Która razem dzień zaczyna 
Razem modlą się i jedzą   
Na kanapie razem siedzą   
 
Ref. 
Babcia, dziadek, mama, tata   
Siostry, bracia, pełna chata  
 
2. Są problemy i kłopoty 
Nawet mali wiedzą o tym 
Ale gdy jesteśmy razem 
Łatwiej jest za każdym razem 
 
3. Dla małego dla dużego  
Jest tu miejsce dla każdego 
I z rodziną świat nie zginie 
Życie rodzi się w rodzinie 

 

 Cześć właściwa 
 

2. Uczniowie otrzymują ilustracje domów. Nauczyciel prosi, aby wpisali w kontury 
domku imiona wszystkich członków rodziny, tych najbliższych i tych dalszych 

     

 

Które imiona zapisaliście najpierw? Spróbujcie przypomnieć sobie różne 
wydarzenia, sytuacje związane z członkami waszej rodziny. Które wywołują 
uśmiech na waszej twarzy, a które były trudne? 

Odpowiedzi udzielają chętni uczniowie. Jeśli nikt nie chce wziąć udziału 
w rozmowie, nauczyciel przechodzi do kolejnego zadania. 
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3. Uczniowie, siedząc w grupach, otrzymują od nauczyciela plansze z ilustracjami 
różnych uczuć oraz plansze z pustymi kołami. Pracują wspólnie próbując dopasować 
uczucia do twarzy: smutek, radość, złość, znudzenie, zdziwienie, zadowolenie, żal itd. 
Nauczyciel może od razu podać propozycje uczuć lub poczekać na propozycje ze 
strony uczniów. Następnie uczniowie próbują samodzielnie zilustrować cztery 
wybrane uczucia. 

 

  

 

Komentarz nauczyciela: Analizując ilustracje potraficie określić uczucia: smutek, 
radość, złość i inne. Ale czym są uczucia? Czy potraficie odpowiedzieć na to pytanie? 
Z czym się kojarzy słowo UCZUCIE?  

Nauczyciel zapisuje na tablicy propozycje uczniów. 
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Podsumowuje zadanie:  

Uczucia pojawiają się w różnych sytuacjach. Pewne wydarzenia mogą spowodować 
naszą radość np. rodzinne wyjście na lody, wspólne święta, inne zaś smutek – 
wypadek na przejażdżce rowerowej, sprzeczka rodzinna. Uczucia są czymś, co do nas 
przychodzi, pojawia się. W rodzinie ważne jest towarzyszenie naszym bliskim w ich 
uczuciach, tych które są przyjemne oraz tych nieprzyjemnych.  

Tym towarzyszeniem jest EMPATIA.   

 
4. Nauczyciel odczytuje opowiadanie „Kiść winogron”. Wspólnie z uczniami analizuje  

postawy bohaterów. Zadaje pomocnicze pytania: 

Dlaczego żaden z bohaterów nie zjadł winogrona? Jakimi uczuciami 
kierował się każdy z bohaterów? Co każdego z członków rodziny 
sprawiło radość? Jak mogłaby się skończyć ta historia kiści winogrona? 
(Kto zjadł winogrono?) 

Nauczyciel wyjaśnia znaczenie uczucia empatii:  

To współodczuwanie z innymi: radość z tymi, którzy się cieszą i smutek 
z tymi, którzy płaczą. To troska o innych, aby czuli się dobrze. Także, 
a może przede wszystkim, w rodzinie: ponieważ to rodzina jest 
najlepszym  „miejscem”, w którym możemy przeżywać wszystkie uczucia: 
przyjemne i nieprzyjemne. Empatia to uczucie, które odgrywa ważną rolę 
w budowaniu relacji w rodzinnych, przede wszystkim w gronie 
domowników. Umiejętność współodczuwania pomaga przechodzić przez 
trudne zdarzenia, ale także wspólnie radować się z sukcesami 
współdomowników. 

 
5. Nauczyciel rozdaje uczniom puzzle przedstawiające różne sytuacje rodzinne: 

wycieczki, współpraca w obowiązkach domowych, przeżywanie świąt 
rodzinnych, troska rodzeństwa o siebie wzajemnie, pomoc w codzienności. 
Uczniowie układają puzzle. Jeden uczeń opisuje przedstawioną na ilustracji 
sytuację.  

Nauczyciel prosi o opisanie uczuć, które mogą towarzyszyć bohaterom na 
ilustracjach. Szczególnie zwraca uwagę na potrzebę kierowania się empatią 
w relacjach rodzinnych.  
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 Podsumowanie 

Nauczyciel podsumowuje lekcje: 

Nasze domy są pełne wielu relacji i uczuć, bo każdy z nas jest różny i wyjątkowy, 
a razem tworzymy rodzinę. Wśród tych wielu uczuć tym, który uszczęśliwia 
wszystkich jest empatia, czyli współodczuwanie z innymi.  

Zadanie domowe: spróbujcie przy najbliższej okazji towarzyszyć swoim 
najbliższym w tym, co ich spotkało: cieszyć się razem z rodzeństwem dobrą 
oceną lub z mamą usiąść do wspólnie przygotowanego posiłku i zwyczajnie 
zapytać „co u ciebie słychać?”  
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Tytuł lekcji Rodzina jako podstawowa grupa społeczna 

Autor 
scenariusza 

Monika Garbacz 

Grupa odbiorców Uczniowie klasy VIII 

Cele lekcji 
 

Uczeń: 
 wymieni prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny 
 poda rodzaje więzi występujących w rodzinie 
 rozumie role pełnione w rodzinie oraz prawa i obowiązki 

wynikające z pełnionych w rodzinie ról 
 czuje się odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie 

rodziny 
Metody pracy 
 

 metoda wolnych skojarzeń- uzupełnianie zdań 
niedokończonych 

 praca w małych grupach 
 pogadanka 

 

Przebieg lekcji:  

1. Czynności organizacyjno-porządkowe. 
- powitanie 
- sprawdzenie listy obecności 
- stworzenie atmosfery pracy 

 
2. Przypomnienie wiadomości dotyczących rodzajów grup społecznych- 

podawanie przykładów grup, wskazanie wśród nich grup pierwotnych- 
rodziny, narodu. 
 

3. Podanie tematu i celów lekcji. 
 

4. Uczniowie metodą wolnych skojarzeń starają się dokończyć zdanie:  
Rodzina to......- swoje propozycje zapisują na karteczkach samoprzylepnych 
i wieszają je na duży arkusz papieru. 

 
5. Odczytanie dokończonych zdań. Pogadanka na temat znaczenia rodziny w 

życiu człowieka. Próba odpowiedzi na pytania: czym jest dla każdego z nas 
rodzina?, dlaczego rodzina jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka?, w 
jaki sposób i dlaczego każdy członek rodziny powinien o nią dbać? Czym są 
więzi rodzinne? Między kim, a kim one występują w rodzinie? 
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6. Praca w grupach. Uczniowie w czteroosobowych zespołach pracują nad 

sformułowaniem praw i obowiązków poszczególnych członków rodziny (po 3 
prawa  
i 3 obowiązki) 
 

7. Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup. 
 

8. Zadanie „Herb rodzinny”- uczniowie rysują na kartce herb. Dzielą go na 4 
części, po czym w każdej wpisują odpowiedzi na pytania: 
- Co w Twojej rodzinie jest najważniejsze, o co najbardziej wszyscy 
członkowie rodziny troszczą się? 
- Jak wspólnie najczęściej spędzacie czas? 
- Po utracie czego członkowie Twojej rodziny byliby smutni? 
-Czym Twoja rodzina odróżnia się od innych? 
 

9. Po wykonaniu tego zadania uczniowie pojedynczo omawiają swoje 
odpowiedzi 
 

10. Podsumowanie: Wyeksponowanie problemów odpowiedzialności wszystkich 
członków rodziny za prawidłowe jej funkcjonowanie oraz znaczenia dla 
kształtowania się więzi i nabywania postaw społecznych. Odpowiedź na 
pytanie: Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie rodziny? 

 
11. Rundka - Uczniowie po kolei wypowiadają się na temat tego, czego dzisiaj 

nauczyli się na lekcji. 
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Tytuł lekcji Rodzina jest siłą świata 
Autor 
scenariusza 

Tomasz Zdanowicz 

Grupa odbiorców Uczniowie klas VII-VIII 

Cele lekcji 
 

Cel główny:  
 Promowanie wartości rodzinnych we współczesnym świecie. 

Cele szczegółowe: uczeń: 
 zapisuje skojarzenia do słowa rodzina 
 wymyśla hasła promujące życie w rodzinie 
 rozmawia o tym, jakie emocje pojawiają się w rodzinie 
 projektuje koszulki promujące rodzinę 

Metody pracy 
 

mapa myślowa, pogadanka, przekład intersemiotyczny 

 
Potrzebne 
materiały  
 

szary papier, markery, kolorowe karteczki samoprzylepne, pastele do 
tkanin, T-shirty białe 

 

Przebieg lekcji:  

1. Nauczyciel krótko wyjaśnia o czym będzie lekcja, jednocześnie zapisując temat na 
tablicy. 

2. Nauczyciel dzieli klasę na trzyosobowe grupy, rozdaje szary papier i markery oraz 
prosi o zapisanie w ciągu pięciu minut jak najwięcej skojarzeń, wyrazów i zwrotów do 
słowa rodzina. 

3.  Nauczyciel prosi o zaprezentowanie map myślowych. 
4.  Nauczyciel prosi, by uczniowie indywidualnie wymyślili hasło promujące rodzinę 

i zapisali je na kartkach samoprzylepnych, które maja zawisnąć na tablicy. 
5. Nauczyciel rozmawia z uczniami o emocjach goszczących w rodzinach. 
6. Nauczyciel rozdaje wszystkim T-shirt biały i pastele do tkanin, prosi, by uczniowie 

zaprojektowali koszulki promujące rodzinę. Przypomina uczniom, że mogą korzystać 
z haseł powieszonych na tablicy. 

7. Następuje prezentacja koszulek, które po lekcji będą eksponowane w formie 
wystawy, by promować rodzinę w całej społeczności szkoły. 
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Tytuł lekcji Moja rodzina i ja 
Autor 
scenariusza 

Alina Ślimak  

Grupa odbiorców Uczniowie klas VII - VIII 

Cele lekcji 
 

Cel ogólny:  
 uświadomienie uczniom znaczenia i roli rodziny oraz wartości 

rodzinnych w życiu człowieka;  
Cele szczegółowe: Uczeń:  
 rozumie, na czym polega wartość rodziny,  
 rozumie zadania i rolę członków rodziny,  
 umie określić, co dla rodziny jest ważne, wartościowe i budujące jej 

znaczenie,  
 uświadamia sobie, w jaki sposób należy odpowiedzialnie budować 

swoje przyszłe życie rodzinne,  
 rozumie istotę zmian pokoleniowych w kształtowaniu się różnych 

modeli rodziny,  
 potrafi wskazać czynniki wpływające na proces kształtowania 

rodziny. 
Metody pracy 
 

praca w grupach, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, analiza i 
interpretacja tekstu kultury 

 
Potrzebne 
materiały  
 

 fotografie rodzinne (m.in. fotografia: Rodzina: Julianna Karp i 
Stanisław Wyszyński z dziećmi (poniżej od lewej): Stanisława, 
Janina, Stefan (przyszły prymas) i Anastazja (Zuzela, 1906), fot. 
wikimedia (domena publiczna, link: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:RodzinaWyszynskichPIC43-
132.jpg ), reprodukcja obrazu Romualda Mulk Musiolika Rodzina 
na plaży - obraz olejny na płótnie (link do obrazu: 
https://www.gallerystore.pl/malarstwo-olejne/romuald-mulk-
musiolik/rodzina-na-plazy ),  

 karta pracy Tabela emocji  
 ilustracja dom rodzinny  
 karta pracy Hasła  
 nożyczki, klej, flamastry, kredki,  
 projektor/lub tablica interaktywna,  
 sala z dostępem do Internetu,  
 telefony komórkowe uczniów,  
 bezpłatny program https://wordart.com/create (tworzenie chmur 

wyrazowych) 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:RodzinaWyszynskichPIC43-132.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:RodzinaWyszynskichPIC43-132.jpg
https://wordart.com/create
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Przebieg lekcji:  

1. Nauczyciel prosi uczniów, żeby uważnie przyjrzeli się obrazowi Romualda Mulk 
Musiolika (obraz może zostać wyświetlony za pomocą projektora/lub na tablicy 
interaktywnej) oraz wypełnili kartę pracy Tabela emocji, nazywając wydarzenie 
przedstawione na obrazie (co najmniej trzy nazwy) oraz uczucia, które towarzyszą 
oglądanemu tekstowi kultury. Po kilku minutach nauczyciel prosi chętnych uczniów o 
przeczytanie zapisanych odpowiedzi. Nauczyciel zwraca uwagę szczególnie na te 
odpowiedzi, które koncentrują się wokół pojęcia rodziny (np. rodzina na plaży, 
wakacje z rodziną, rodzice i dzieci, wspólna zabawa na plaży, rodzinne zbieranie 
muszelek itp.) oraz na pozytywne emocje (radość, szczęście, zadowolenie, zabawa, 
miłe chwile, rozrywka, frajda, spokój, relaks, zrozumienie, itp.).  
 

2. Nauczyciel prosi uczniów, żeby uważnie przyjrzeli się prezentowanej fotografii 
i spróbowali określić swoje pierwsze wrażenia. Rodzina: Julianna Karp i Stanisław 
Wyszyński z dziećmi (poniżej od lewej): Stanisława, Janina, Stefan (przyszły 
prymas) i Anastazja (Zuzela, 1906), fot. wikimedia (domena publiczna). Możliwe 
uczniowskie odpowiedzi: stare zdjęcie, czarno-białe, przedstawia świat, którego już 
nie ma; portret rodziny, poznanie historii życia ich członków, fotografia zacieśnia 
więzy rodzinne i pozwala przetrwać pamięci o bliskich, ma dużą wartość 
sentymentalną. 
 

3.  Podsumowanie nauczyciela: Przeszłość naszej rodziny buduje naszą tożsamość 
osobową. Wspomnienia nasze i naszej rodziny potwierdzają naszą tożsamość. 
Powodują, że przynależymy do konkretnego miejsca na świecie. Każdy z nas chce 
wiedzieć kim jest, skąd pochodzi i jaka jest tego historia. Stare zdjęcia są świetnym 
uzupełnieniem naszej wiedzy o sobie samym, dlatego też tak chętnie do nich 
zaglądamy. Ale każdy z was zapewne posiada w swoim telefonie jakieś zdjęcia 
rodzinne. Przejrzyjcie je teraz i na tablicy zapiszemy słowa oraz zwroty, które 
bezpośrednio odnoszą się do rodziny, więzi rodzinnych, czy tradycji waszych rodzin. 
 

4.  Nauczyciel odnosi się do słów, zwrotów zapisanych na tablicy, eksponując słowo 
rodzina i prowokując do dyskusji na temat: Czym jest rodzina? (można zadać 
uczniom pytania typu: Czym dla was jest rodzina?, Jakie potraficie podać/ 
sformułować definicje rodziny?, Co według was decyduje o tym, że jakaś grupa 
ludzi nazywa siebie rodziną - czy tylko więzy krwi, czy także jakieś inne czynniki?). 
Uczniowie starają się podać jak najbardziej wyczerpującą definicję/definicje 
rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina kultywująca tradycje rodzinne, rodzina  
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mająca świadomość własnych korzeni, rodzina tradycyjna, rodzina nowoczesna, 
rodzina sobie bliska, rodzina utrzymująca ze sobą luźne, sporadyczne kontakty,  
(mogą odwołać się także do metaforycznego sensu tego słowa, uwypuklając 
wieloznaczność i złożoność pojęcia).  
 

5. Nauczyciel dokonuje podziału uczniów na cztery grupy (losowo, według ustalonej 
zasady, np. odlicz do czterech) i przydziela grupom zadania, na których wykonanie 
mają ok. 12 minut. Każda z grup otrzymuje: ilustracje dom rodzinny, karta pracy 
Hasła, nożyczki, klej, kredki oraz flamastry Nauczyciel wyznacza wszystkim grupom 
zadania: z karty pracy Hasła wytnijcie poszczególne pojęcia i przyklejcie je 
w odpowiednich miejscach na rysunku domu – będzie to wasz wymarzony dom 
rodzinny, w którym są potrzebne wartości do stworzenia kochającej się, szczęśliwej 
i trwałej rodziny. Pamiętajcie również o tym, że niektórych z pojęć nie chcielibyście 
„wpuścić” do waszego domu - naklejcie je za płotem lub wyrzućcie do kosza na 
śmieci. Możecie również dopisać własne wartości na czarno-białej ilustracji lub te 
cechy/sposoby zachowań, których nie chcecie w swoim domu. Uczniowie pracują 
w grupach, ustalając hierarchię wybranych wartości i przyklejając/dopisując 
pojęcia na ilustracjach domów.  
 

6. Nauczyciel wiesza ilustracje (efekty pracy w grupach) na tablicy. Uczniowie, 
wspólnie z prowadzącym, omawiają podobieństwa/różnice w wyborze wartości. 
Przedstawiciele grup uzasadniają, jakimi kryteriami kierowali się, dokonując 
wyboru wartości.  
 

7. Na zakończenie prowadzący prosi o podanie najważniejszych cech, wartości, które 
są potrzebne do stworzenia kochającej się, szczęśliwej i trwałej rodziny. Nauczyciel 
zapisuje przedstawione przez uczniów propozycje na tablicy. Natomiast uczniowie 
w bezpłatnym programie https://wordart.com/create tworzą chmury wyrazowe 
cech i wartości potrzebne do stworzenia kochającej rodziny  
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Tytuł lekcji 
„W dobrej i złej doli…” – motyw rodziny w wybranych 

utworach literackich i kulturowych 
Autor 
scenariusza 

Anna Szczęsna 

Grupa odbiorców Uczniowie klas I i II szkół średnich 

Cele lekcji 
 

Ogólne:  
 kształtowanie wśród uczniów kompetencji społecznych 

przygotowujących do dobrego funkcjonowania w dorosłym życiu i 
tworzenia kochającej się rodziny;  

 upowszechnianie wartości takich jak panowanie nad sobą, praca 
nad charakterem, szczęście w trwałej, kochającej się rodzinie, 
wierność; 

 poznanie oraz przypomnienie wybranych utworów literackich. 
Operacyjne: Uczeń: 

 czyta ze zrozumieniem (odbiera) i interpretuje wybrane utwory 
literackie i kulturowe, 

 w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów 
poznanych w szkole podstawowej, 

 interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego, 
 rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne 

(rodzina); określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz 
znaczenie dla budowania własnego systemu wartości, 

 zna zasady pisania listu i stosuje je w pracy pisemnej. 

Formy i metody 
pracy 

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, praca w grupach 
Metody pracy: pogadanka heurystyczna, elementy wykładu, praca z 
tekstem, burza mózgów, mapa mentalna 
Środki dydaktyczne:  
- utwory literackie:  Biblia (Nowy Testament: motyw Świętej Rodziny), 
Juliusz Słowacki „Listy do Matki” (fragmenty), Bolesław Prus 
„Kamizelka”; 
- seriale: „Barwy szczęścia”, M jak miłość”; 
- obraz Świętej Rodziny (Załącznik nr 6), 
-tekst o Świętej Rodzinie (Załącznik nr 4), 
- zdjęcie (obraz) wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków (Załącznik 
nr 5), 
- „złote myśli”/aforyzmy o rodzinie (Załącznik nr 2), 
- wytwory plastyczne (sztuki) symbolizujące rodzinę (Załącznik nr 1), 

Potrzebne 
materiały  

materiały plastyczne do pracy w grupach (kartony, mazaki itp.) 
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Przebieg lekcji:  

 Część wstępna: 
 

1. Z czym kojarzy się pojęcie „rodzina” – burza mózgów. 
2. Definicja rodziny – Słownik języka polskiego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy    

(elementy wykładu, praca z tekstem). 
3. Odwołanie się do rysunków dzieciństwa  

(tata, mama, dziecko, pokaz pracy rękodzielniczej symbolizującej rodzinę). 
4. Pogadanka problemowa z wykorzystaniem aforyzmów o rodzinie  

(Załącznik nr 2). 

Przykładowe pytania:  

- jakie chwile najlepiej wspominacie z okresu swego dzieciństwa? 

- dlaczego właśnie te? 

- jakie tradycje rodzinne przyczyniły się do poczucia radości i szczęścia 
rodzinne? 

- dlaczego rodzina jest tak ważna, co daje człowiekowi uczestniczenie 
w życiu rodzinnym? 

- jak rozumiemy myśl Lucjana Mostowiaka z serialu „M jak miłość”:  

 Rodzina powinna być zawsze razem. Wtedy nic jej nie złamie.  

- odniesienie się do innych aforyzmów zgromadzonych na tablicy.  

5. Podsumowanie pogadanki, wnioski. 
 

 Część główna: 
 

1. Podział uczniów klasy na 4 grupy. 
2. Przydział zadań do wykonania z zastosowaniem mapy mentalnej: 

Grupa I: Biblia – motyw Świętej Rodziny (Nowy Testament oraz tekst z Załącznika nr 4) 

Grupa II: J.Słowacki: „Listy do Matki” –list znad Jeziora Leman, z 20.07.1835r. 

Grupa III: B. Prus „Kamizelka” – motyw małżeństwa - urzędnik i jego żona to małżeństwo 
udane, zawarte z miłości. Ludzie ci ogromnie się kochają, w imię tego uczucia – w obliczu  
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choroby - oszukują się nawzajem. ... Motyw miłości - Bolesław Prus prezentuje w swej 
noweli prawdziwe i szczere uczucie między dwojgiem ludzi, którego symbolem stała się 
kamizelka. 

Grupa IV: Seriale :”Barwy szczęścia” i „M jak miłość” – rodzina Pyrków i Mostowiaków. 

 

Grupy analizują materiał literacki i kulturowy pod katem uniwersalnych wartości takich jak: 
tradycja, miłość, wierność, przyjaźń, przywiązanie, wsparcie w dobrej i złej doli, dobro, 
piękno itp. , tworząc mapę mentalną. 

 

3. Prezentacja wyników pracy grup. 
 

 Część końcowa: 
 

1. Podsumowanie zagadnień, np. 

- w literaturze i kulturze mamy różne przykłady rodzin i więzi rodzinnych. Poszukujemy 
jednakże wzorca uniwersalnego, jakim jest  rodzina tradycyjna, kochająca się, dająca 
oparcie „na dobre i na złe”; 

- w sytuacji szybkich zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych wydaje się,                                 
że szczególnie istotne zadania nawiązują do idei edukacji prorodzinnej, która z punktu 
widzenia teorii i praktyki pedagogicznej jest ważnym obszarem pracy wychowawczej 
szkoły; 

-  edukacja prorodzinna w nowym wymiarze winna sprostać zadaniu przygotowania 
młodzieży do dojrzałego związku z drugim człowiekiem i odpowiedzialnego rodzicielstwa,  
co stwarza szansę na budowanie satysfakcjonującej przestrzeni życia i osiąganie 
indywidualnego szczęścia.  

 Praca domowa: 

Napisz list do wybranej osoby z rodziny. Może będzie to osoba, którą ostatnio zaniedbałe                
(-a)ś? A może osoba, u której w rodzinie nie dzieje się najlepiej i chcesz ją wesprzeć? 
A może to osoba, z którą zechcesz podzielić się swoim szczęściem rodzinnym? Wybierz 
sam(a)! Pamiętaj o zasadach pisania listu. (Na napisanie pracy masz 7 dni). 
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Tytuł lekcji Rodzina – podstawowa grupa społeczna 
Autor 
scenariusza 

Joanna Świerzko 

Grupa odbiorców Uczniowie klasy IV 

Cele lekcji 
 

Cele lekcji:  
- Uczeń zna podstawowe pojęcia dotyczące rodzin.  
- Uczeń wie, czym charakteryzuje się dobra rodzina.  
- Uczeń wie, jak dbać o dobre relacje w rodzinie. 

Metody pracy Mapy skojarzeń, burza mózgów, prezentacja bezpośrednia, praca w 
grupach 

Potrzebne 
materiały  

Materiały z załączników 

 

Przebieg lekcji:  

1. Przywitanie i przedstawienie uczniom celu lekcji: „Po dzisiejszej lekcji będę 
wiedział, jak wpływać na dobrą atmosferę w mojej rodzinie.”  

2. Utworzenie chmury wyrazów związanych z rodziną. Nauczyciel prosi, by każdy 
zapisał po jednym, dwóch słowach, które kojarzą im się z rodziną. Można zapisać 
na dużym arkuszu papieru lub na tablicy, albo utworzyć wirtualną chmurę 
wyrazów np. w aplikacji mentimeter.com.  

3. Krótkie podsumowanie zabawy ze skojarzeniami. Zwrócenie uwagi, że na rodzinę 
możemy patrzeć, z jednej strony, jako członkowie swoich rodzin (z perspektywy 
dziecka), ale też myśleć o rodzinie, którą kiedyś, jako dorośli ludzie, będziemy 
chcieli stworzyć.  

4. Nauczyciel rozdaje uczniom losy (załącznik nr 1, należy przed lekcją rozciąć 
wszystkie elementy wzdłuż linii.) Uczeń, który ma karteczkę z napisem START, 
czyta jako pierwszy polecenie dla następnego ucznia. Uczeń, który wylosował 
kartkę z rysunkiem bliźniąt, opowiada krótko o swoim rodzeństwie i czyta 
polecenie dla następnej osoby. Osoba, która wylosowała kartkę ze zdjęciem 
dziewczynki z maskotką, wypełnia polecenie i czyta instrukcję dla kolejnego ucznia 
itd.  

5. Nauczyciel wyświetla uczniom film na temat rodziny: 
https://youtu.be/stz3B_q7dBw Kolejne zadanie będzie nawiązaniem 
do poruszonego w filmie tematu obowiązków w rodzinie.  
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6. Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy. Każda grupa dostaje do 

uzupełnienia rysunek (załącznik nr 2.) W elipsy należy wpisać przykładowe 
obowiązki, związane z życiem rodziny. Następnie należy połączyć liniami 
poszczególne obowiązki z rysunkami osób, które mogą te obowiązki wykonywać. 
Żeby zwiększyć czytelność rysunku, najlepiej używać różnych kolorów dla 
poszczególnych członków rodziny. Po wykonaniu zadania, omówienie.  

7. Nauczyciel rozdaje uczniom kolejne zadanie (załącznik nr 3.) Uczniowie pracują 
w parach lub indywidualnie. Należy odnaleźć i zamalować w tabeli słowa, które 
kojarzą się z dobrze funkcjonującą rodziną. W każdym wierszu jest jedno takie 
słowo. Pozostałe litery, czytane wierszami utworzą hasło – cytat dotyczący 
rodziny. Po wykonaniu zadania, nauczyciel informuje, że słowa te wypowiedziała 
Matka Teresa z Kalkuty.  

8. Nauczyciel wyświetla i czyta uczniom kilka innych cytatów dotyczących rodziny. 
Przyczepia też do tablicy kartki, na których te cytaty są zapisane. Uczniowie mają 
za zadanie wybrać cytat, który najbardziej im się podoba. Każdy uczeń podchodzi 
do tablicy i za pomocą naklejki (np. sklepowej „cenki”) zaznacza cytat, który 
wybrał (zamiast naklejek, można po prostu narysować na wybranej kartce 
kropkę). 
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Tytuł lekcji 
Siła rodzinnych więzi w życiu bohaterów powieści 
Aleksandra Kamińskiego “Kamienie na szaniec” 

Autor 
scenariusza 

Elwira Berej 

Grupa odbiorców Uczniowie klasy VII 

Cele lekcji 
 

Cel główny: kształtowanie u uczniów postawy patriotycznej.  
Cel w języku ucznia: poznasz dzieje rodzin Alka , Rudego i Zośka 
głównych bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego “Kamienie na 
szaniec”.  
Cele szczegółowe, uczeń rozwinie umiejętność:  
- charakteryzowania porównawczego postaci literackich,  
- szukania w tekście potrzebnych informacji, cytowania odpowiednich 
fragmentów,  
- gromadzenia argumentów na poparcie tezy,  
- współpracy w grupie 

Metody pracy Praca z tekstem, dyskusja, Forma pracy : indywidualna, grupowa. 
Potrzebne 
materiały  

Karteczki samoprzylepne 

 

Przebieg lekcji:  

1. Powitanie uczniów, przedstawienie tematu lekcji, celu lekcji.  
2. Uczniowie otrzymują po 2 karteczki samoprzylepne na których zapisują, z czym 

kojarzy im się rodzina, na pierwszej karteczce w kontekście lektury “Kamienie na 
szaniec” - jaka był wpływ rodziców na życie Alka, Rudego i Zośki, na drugiej 
karteczce - czym jest rodzina w ich życiu.  

3. Karteczki zostają następnie przyklejone po dwóch stronach tablicy, opisane 
przez uczniów informacje będą odnosić się do: czasów II wojny światowej 
i historii Alka, Rudego i Zośki oraz czasów współczesnych młodym ludziom.  

4. Rozmowa o tym, czy informacje zawarte na stronach tablicy powtarzają się czy 
znacznie się od siebie różnią, jak II wojna światowa wpłynęła na relacje 
rodzinne, czy je zacieśniła, czy rozluźniła.  

5. Klasa zostaje podzielona na grupy ( po 3-4 osoby), każda z grup będzie 
wypisywała na karcie pracy informacje o rodzicach Alka, Rudego i Zośki zawarte 
w tekście powieści: Rozdział I. Słoneczne dni. 
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Tytuł lekcji Po co nam jest rodzina ? 
Autor 
scenariusza 

Aneta Domańska - Lembicz 

Grupa odbiorców Uczniowie klasy IV 

Cele lekcji 
 

Uczeń potrafi wyjaśnić czym dla niego jest rodzina, po co w rodzinie są 
potrzebne normy i zasady. 

Metody pracy - praca w grupach 
- burza mózgów 

Potrzebne 
materiały  

Materiały z załączników, przybory do pisania 

 

Przebieg lekcji:  

1. Na tej lekcji postaramy się odpowiedzieć na pytania: 
 Co to jest rodzina 
 Czy rodzina to tylko osoby związane ze sobą więzami krwi 

i  pokrewieństwem? 
2. Na tablicy wypisujemy po kolei wszystkie litery alfabetu i staramy się wpisać na 

każdą literę alfabetu hasła jakie wartości daje Ci rodzina, lub z czym Ci się 
kojarzy. 

3. Rodzina to nie tylko ludzie i relacje jakie tworzą.  (może to być jako praca 
z podziałem na grupy). Na ten moment każda grupa to „ mała rodzina”, 
ta rodzina która wymyśli najwięcej odpowiedzi wygrywa i dostaje np. oceny 
„bardzo dobry” za aktywność. 

 Jakie znamy inne przykłady rodzin znane nam z innych przedmiotów 
lekcyjnych np. rodzina wyrazów, rodziny zwierząt?  

 Jakie rodzaje rodziny  (kto ze sobą i w  jaki sposób ją tworzy) w filmie 
MINIONKI ?  

4. Tworzenie wspólnej krzyżówki do hasła „RODZINA”. 
5. Twoja rodzina  marzeń. Tworzymy klasowy regulamin zasad jakie mają 

obowiązywać w naszej idealnej rodzinie. Bo nasza klasa to przecież też rodzina 
😊 
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Załącznik nr 1 do lekcji „W dobrej i złej doli…” – motyw rodziny w wybranych utworach 
literackich i kulturowych - wytwory plastyczne (sztuki) symbolizujące rodzinę. 
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Załącznik nr 2 do lekcji „W dobrej i złej doli…” – motyw rodziny w wybranych utworach 
literackich i kulturowych - „złote myśli”/aforyzmy o rodzinie. 

 

Rodzina powinna być zawsze razem. Wtedy nic jej nie złamie. 

 (Lucjan Mostowiak – „M jak miłość”) 

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę.  

 (Sophia Loren) 

Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy Cię kochają. Ludzie, którzy  Cię wspierają.  

(Clare Cassandra) 

Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się rodziłeś, później ta, 

którą sam stworzyłeś.  

(Peter Sellers) 

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej rodzice 

doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza. 

 (Johann Heinrich Pestalozzi) 

Rodzina może rozpaść się na różne sposoby. Wystarczy pech, źdźbło egoizmu i 

szczypta chciwości. Ale ściśle utkana, tworzy wieź, której nic nie pokona.  

( Jodi Picoult) 

Źródło: Najpiękniejsze cytaty o rodzinie, aforyzmy, złote myśli o domu i rodzinie – 
MiastoDzieci.pl 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/najpiekniejsze-cytaty-o-rodzinie/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/najpiekniejsze-cytaty-o-rodzinie/
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Załącznik nr 3 do lekcji „W dobrej i złej doli…” – motyw rodziny w wybranych utworach 
literackich i kulturowych – List do Matki 

Najukochańsza Matko! 

Mija kolejny dzień. Już blisko cztery lata upłynęło od mojego wyjazdu. To dużo czasu. Bardzo 
dużo... Większość dnia spędzam tu, nad jeziorem. Tylko w tym miejscu jestem w stanie myśleć 
o Was i nie ronić kolejnych łez. Gdy patrzę na jezioro, widzę Was, w odległej Ojczyźnie. Widzę 
Wasze smutki i radości. I wiem, że teraz płaczesz. Zaraz zaniesiesz się cichym szlochem. 
Wyjdziesz z domu i usiądziesz pod brzozą, którą zasadziliśmy wiele lat temu wspólnymi siłami. 
Zwilżysz tą kartkę łzami. Ach, znamy się tak dobrze - ta więź między nami... Nie umiem jej 
nazwać żadnym ze znanych mi słów! Jest tajemnicza, magiczna, jak nie z tego świata... I tylko 
drzewa znają jej imię, szumiąc je tu i w odległym Krzemieńcu. 

Patrzysz na dom. A tam pustka. I wiesz, że prędko tam nie zawitam. Ale już nie płacz. 
Odwiedzę Cię świtem - będę świergotać poszarzałymi piórami na parapecie Twojego okna. 
Rozpoznaj mnie, proszę. I utul mocno, ukołysz swym spokojem, a wtedy zobaczysz te wszystkie 
doliny, góry morza i jeziora, które dla Ciebie przemierzyłem. I przemierzać będę. Nie tylko 
listami myśli, słów gońcami. Widzę Cię już przecież. Jesteś tak blisko. Twe życzliwe myśli - 
wciąż nimi żyję... 

Widzę Cię. Przemierzasz aleje piaszczyste. Wpatrujesz się w lit. Wzrokiem pozdrawiasz drzewa 
ogrodu, całujesz oczami kwiaty. Szepczesz słowa modlitwy, bym wrócił do domu. Wracam. Co 
chwilę. Wciąż myślę o Krzemieńcu... 

Ach, gdyby można było gwiazdy z nieba zdejmować! Zdjąłbym je wszystkie, bukiet 
skomponował. Tak samo jak wiersze do Ciebie układam, karmiąc się nadzieją, że kiedyś Ci je 
osobiście pokażę, tuląc Twą osobę do siebie w synowskim uścisku. 

Tak, o tym marzę. 

Jest tak cicho. Wiatr pieści drzewa, niewidzialnymi palcami czesze ich liściaste włosy. Tak jak 
Ty kiedyś, za dziecięcych beztroskich czasów. Już wieczór. Mgła się podnosi. Odcina mnie od 
nieba, posrebrzonego księżycem. Nadchodzi fala. Jedna za drugą. Nie tylko wybrzeże, mnie też 
zalewają. Dziś pełnia. A przecież wtedy zagubieni wędrowcy powracają do domu. W półśnie, 
domowników śpiących pozdrawiają. 

Bądź tam, Matulu, zdrową. Nadzieję trzymaj, nie pozwól jej zabić. Jak Bóg da, jeszcze się 
spotkamy. A wtedy ta mgła oddalenia zniknie, przepadnie. I aby to się stało jak najszybciej, 
Matko. 

                                                                                                             Kochający syn, Juliusz 
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Załącznik nr 4 do lekcji „W dobrej i złej doli…” – motyw rodziny w wybranych utworach 
literackich i kulturowych – tekst o Świętej Rodzinie 

RODZINA Z NAZARETU WZOREM DLA WSZYSTKICH RODZIN (O. Gabriel Maria Pellettieri F.I) 

Rodzina odgrywa niezwykłą rolę w życiu człowieka i społeczeństwa, dlatego Kościół pragnie, 
aby wszystkie rodziny czerpały przykład z Najświętszej Maryi Panny, Jej przeczystego 
Oblubieńca Józefa oraz Jezusa, którzy tworzą Świętą Rodzinę z Nazaretu. Zwróćmy uwagę, że 
sam Syn Boży, aby przyjść do nas, zechciał się urodzić i żyć na łonie rodziny, podkreślając tym 
samym ważność i niezmienność tej najbardziej powszechnej i niezbędnej spośród struktur 
ludzkich. 

Rodzina nie jest wynikiem zwykłej umowy prawnej, podlegającej zmianom i przekształceniom 
w czasie, lecz jest to związek o niezastąpionej i trwałej wartości, która ma swój fundament 
w wiecznej i niezmiennej miłości Boga, którego jest obrazem i odbiciem. Małżeństwo jest 
arcydziełem stworzenia: w nim mężczyzna i kobieta są powołani do zjednoczenia się w jedno 
we wzajemnym darze z siebie, który trwa przez całe życie. Miłość ze swej natury, jest stała 
i wierna; miłość jest wierna i płodna. Mężczyzna i kobieta są powołani do ojcostwa i do 
macierzyństwa - niewyobrażalne jest życie ludzkie bez miłości ojcowskiej i matczynej. Miłość 
małżeńska jest tak wielka, że została podniesiona przez Chrystusa do godności Sakramentu, 
czyli stała się środkiem do zjednoczenia z Bogiem oraz skutecznym znakiem jedności Chrystusa 
z Kościołem i znakiem miłości i wierności Boga wobec ludzi.  

Rodzina została zdefiniowana przez Sobór Watykański II, jako „Kościół domowy” - miejsce, 
w którym przekazuje się najważniejsze wartości religijne, w którym małżonkowie powinni być 
dla swoich dzieci pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami, którzy nauczają słowem 
i przykładem. Rodzina jest miejscem, gdzie rozwija się i kwitnie wzajemna miłość między 
małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi; Rodzina powinna być szkołą poświęcania się, 
cierpliwości i wzajemnego przebaczenia. 

W obecnej sytuacji naszego społeczeństwa, z żalem obserwujemy upadek wielu z tych 
podstawowych wartości i rozprzestrzenianie się błędnych ideologii, które niszczą korzenie Bożej 
instytucji, jaką jest rodzina. Rozwód, antykoncepcja, aborcja, relacje i związki pozamałżeńskie, 
to tylko niektóre z wielu plag, które niszczą ognisko rodzinne. 

W sytuacji pogorszania się kryzysu, który obecnie zagraża rodzinie chrześcijańskiej, Kościół nie 
znajduje lepszego rozwiązania, niż przedstawienie godnego podziwu modelu, jakim jest 
Rodzina z Nazaretu. 

Miejmy nadzieję, że rodziny naszych czasów odnowią w sobie świadomość ich świętego 
charakteru  i będą mogły odkryć ich Boskie pochodzenie, a naśladując wzniosły przykład 
Rodziny z Nazaretu, stały się prawdziwie chrześcijańskie. 
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Załącznik nr 5 do lekcji „W dobrej i złej doli…” – motyw rodziny w wybranych utworach 
literackich i kulturowych – zdjęcie (obraz) wielopokoleniowej rodziny  
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Załącznik nr 6 do lekcji „W dobrej i złej doli…” – motyw rodziny w wybranych utworach 
literackich i kulturowych – obraz Świętej Rodziny 
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Załącznik nr 1 do lekcji „Rodzina – podstawowa grupa społeczna” - cytaty 
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Załącznik nr 2 do lekcji „Rodzina – podstawowa grupa społeczna”  
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Załącznik nr 3 do lekcji „Rodzina – podstawowa grupa społeczna”  
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Załącznik nr 4 do lekcji „Rodzina – podstawowa grupa społeczna”  
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Załącznik nr 5 do lekcji „Rodzina – podstawowa grupa społeczna”  
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Załącznik nr 1 do lekcji Siła rodzinnych więzi w życiu bohaterów powieści Aleksandra 
Kamińskiego “Kamienie na szaniec” 
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Załącznik nr 1 do lekcji Po co nam jest rodzina ? 
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Załącznik nr 2 do lekcji Po co nam jest rodzina ? 

 

Każde dziecko podchodzi i wpisuje pod daną literą skojarzenia z rodziną 

– odpowiadając na pytanie „Co daje nam rodzina ?” 

A   B   C   D   E    F    G    H    I    J    K    L   M   N    O    P    R    

S    T    U    W    Y    Z    Ż 
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Załącznik nr 3 do lekcji Po co nam jest rodzina ? 
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Załącznik nr 4 do lekcji Po co nam jest rodzina ? 
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Załącznik nr 5 do lekcji Po co nam jest rodzina ? 

 

MOJA KLASA TO TEŻ MOJA RODZINA 

TWORZYMY REGULAMIN NASZEJ IDEALNEJ RODZINY 

!!! 

 

1) W NASZEJ RODZINIE WAŻNE JEST, ABY: 

- 

- 

- 

2) W NASZEJ RODZINIE NIE WOLNO/ NIE MOŻNA: 

- 

- 

- 

3)  W MOJEJ RODZINIE  CHCĘ/ POTRZEBUJĘ: 

- 

- 

- 
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Tytuł wydarzenia Rodzina jest jak skarbonka 

Realizatorzy Klasa V i p. Monika Garbacz z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Turce 

Grupa odbiorców Uczniowie, rodzice 

 

Opis i przebieg wydarzenia: 

Odbiorcami zrealizowanych przez klasę działań są ich rodzice. Mottem przewodnim wokół 
którego klasa V realizowała zadania konkursowe był cytat- „ Rodzina jest jak skarbonka. 
Jeżeli ma nie być pusta musimy wkładać więcej niż wyjmujemy”, który umieściliśmy 
w naszej sali na tablicy informacyjnej. Pierwszym działaniem było skonstruowanie świnki 
skarbonki, którą wspólnie wykonaliśmy ze zgromadzonych przez nas pudełek, kolorowej 
bibuły, kleju i taśmy. Po przygotowaniu tego rekwizytu zastanawialiśmy jakimi „treściami” 
wypełnimy naszą skarbonkę. Ustaliliśmy, że każdy z nas na kartce A 4 napisze odpowiedź 
na pytanie -Co daje mi rodzina?. Nasze odpowiedzi zapełniły świnkę skarbonkę, która 
znalazła swoje miejsce pod tablicą z cytatem dotyczącym rodziny. 

Kolejnym działaniem konkursowym było nagranie filmu prezentującego nasze działania, 
które podjęliśmy jako klasa w konkursie. Film składał się z kilku części. W I części filmu 
każdy uczeń składał podziękowanie rodzicom - mamie/tacie za to, co od Nich otrzymał. 
II część filmu to scena  

w której budujemy naszą świnkę skarbonkę. W części III rozbijamy świnkę skarbonkę 
i wyjmujemy  

z niej wrzucone wcześniej kartki z zapisanymi wartościami określającymi rodzinę. 

W IV części filmu każdy uczeń stojąc z innymi kolegami pokazywał swoją kartkę 
z zapisanymi treściami podnosząc ją do góry. Na koniec wszyscy chórem powiedzieliśmy 
tytuł konkursu 

 „Po pierwsze Rodzina!”. Karteczki z zapisywanymi wcześniej odpowiedziami na pytanie 
co daje mi rodzina zawieszamy na tablicę informacyjną, gdzie znajduje się motto, które 
było myślą przewodnią realizowanych działań konkursowych. 

Ostatnim zadaniem w ramach konkursu było zgranie poszczególnych fragmentów filmu 
w jedną całość oraz umieszczenie go na grupie facebookowej naszych rodziców 
i poinformowanie Ich o zamieszczonej przez klasę niespodziance. 
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Scenariusz filmu: 

Scena 1 

Nazwa konkursu 

Scena 2 

Każdy uczeń klasy V mówi za co dziękuje mamie/tacie/rodzicom 

Scena 3 

Wspólna praca nad przygotowaniem ze zgromadzonych materiałów świnki skarbonki. 

Scena 4 

Wrzucamy do świnki karteczki z odpowiedzią na pytanie co daje mi rodzina- jakie wartości 
są w Niej ważne? 

Scena 5 

„Rozbijamy” świnkę i wyjmujemy wrzucone wcześniej karteczki. 

Scena 6 

Uczniowie pojedynczo wyjmują kartki ze świnki. Ustawiają się pod tablicą czytając 
wylosowane ze świnki słowo. Następnie cała klasa z wychowawczynią stoi pod tablicą- 
każdy uczeń trzyma jedną karteczkę  z przeczytanym wcześniej słowem. W ręku trzymając 
karteczki wypowiadamy chórem zdanie- Po pierwsze Rodzina! 

 

Zaangażowanie klasy w zadania konkursowe: 

- Wszyscy uczniowie brali udział w zgromadzeniu materiałów potrzebnych do zbudowania 
świnki skarbonki, którą wspólnie wykonaliśmy 

-Wszyscy uczniowie brali udział w poszczególnych scenach filmu 

- Pani wychowawczyni przygotowała cytat, do  którego powstał pomysł na zadanie 
konkursowe 

-Film nagrywała Pani Paulina Majsterek -nauczyciel wspomagający  

- Montaż filmu- nasza koleżanka Maja  
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- Umieszczenie filmu w Internecie- Maja 

- Scenariusz i reżyseria- wspólna praca klasy i Pani wychowawczyni- „burza mózgów” 

- Poinformowanie rodziców o niespodziance- Pani wychowawczyni 

- Opis podjętych przez klasę działań- Pani wychowawczyni 

Link do filmu przygotowanego przez uczniów: 
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Tytuł wydarzenia Nasze rodzinne wspomnienia 

Realizatorzy Klasa VII i Pan Paweł Czerwiec – Szkoła Podstawowa  
im. Wincentego Witosa w Motyczu 

Grupa odbiorców Uczniowie klas IV - VIII, rodzice 

 

Przebieg wydarzenia: 

Czynności nauczyciela: 

I. Czynności organizacyjne: 

Przywitanie z uczniami, sprawdzenie listy obecności 

II. Część wstępna: 

Nauczyciel: 

 Przypomnienie zasad BHP 
 Podaje temat zajęć: Wykonanie ramki na zdjęcie. 
 Omawia różne rodzaje materiałów oraz narzędzia, które uczniowie mogą 

wykorzystać podczas robienia ramki.  

Plan Pracy: 

1. Przygotowanie materiałów i przyborów. 

2. Przyłożenie wyciętej ramki na środek papieru. 

3. Przyklejenie dwóch równoległych boków papieru do tekturki, następnie dwóch 
pozostałych. 

4. Wycięcie środka papieru tak, aby pozostał co najmniej 1 cm z każdej strony do 
zawinięcia. 

5. Nacięcie w rogach papieru około 1 mm od tekturki. 

6. Zawinięcie i podklejanie środka papieru w takiej kolejności, w jakiej oklejane były 
zewnętrzne boki.  
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III. Część właściwa: 

-instrukcja nauczyciela 

Prezentuje problem i opisuje sytuację. Tłumaczy, jak wykonać ramkę i w jaki sposób 
kolejno wykonywać czynności. Organizuje pracę uczniów i pobudza do odkrywania 
prawidłowości. Nauczyciel obserwuje pracę uczniów. Pomaga im w łączeniu materiału, 
doradza i koryguje błędy w wykonywaniu pracy. Udziela informacji zwrotnych. Przypomina 
o estetyce wykonywanej pracy. Troszczy się o bezpieczeństwo uczniów, przypominając 
o BHP. 

- Czynności uczniów: 

Zadają pytania, gdy czegoś nie rozumieją. Wykonują zadania przy pomocy nauczyciela. 
Doskonalą swoje umiejętności porównując swoje ramki. Współpracują ze sobą, omawiają 
wykonywane czynności, dzielą się doświadczeniami, pomagają sobie wzajemnie. Starają 
się estetycznie wykonywać swoje prace. 

IV. Podsumowanie i wnioski. 

Dokonanie oceny efektów pracy uczniów. 

Uczniowie prezentują wykonane przez siebie ramki. Mogą porównać swoje prace z pracami 
innych. Sami dokonują oceny, która z wykonanych ramek podoba im się oraz uzasadniają 
swój wybór. Wspólnie przygotowują wystawę prac w klasie. 
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Tytuł wydarzenia rodzina.sosw.pl 

Realizatorzy Uczniowie specjalnej szkoły branżowej I stopnia przy SOSW  
w Dzierżonowie 

Grupa odbiorców Internet, dla wszystkich 

 

Opis wydarzenia: 

Uczniowie przygotowali dla społeczności szkoły konkurs, który polegał na prezentacji 
aktywności rodzinnych. Zainteresowani przesyłali zdjęcia wraz zopisem, w jakiej formie 
spędzają czas wolny ze swoimi rodzinami, jakie aktywności są najczęstszym sposobem na 
bycie razem. W ten sposób powstała podstrona rodzina.sosw.pl. ciężko było wybrać 
najciekawsze zgłoszenia, które warto naśladować. Tego trudnego wyboru dokonywali 
uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną ze specjalnej szkoły branżowej I stopnia w 
naszym ośrodku. 

Zaangażowanie uczniów: 

- stworzenie subdomeny 

-  szaty graficznej strony prezentacyjnej pod kierunkiem nauczyciela  

- obsługa skrzynki kontaktowej, przyjmowanie zgłoszeń 

Wyniki konkursu i jego przebieg można zobaczyć na stronie rodzina.sosw.pl 
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Tytuł wydarzenia Po pierwsze rodzina 

Realizatorzy Uczniowie klasy 7a ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Kołbieli 

Grupa odbiorców Uczniowie klas I - III 

 

Opis wydarzenia: 

Uczniowie przygotowali: 

1. Gazetkę dla całej społeczności szkolnej na korytarzu, przedstawiającą relacje 
i ciekawostki rodzinne, 

2. Prezentację multimedialną na temat rodziny, 

3. Quiz o rodzinie. 

Na prezentację oraz quiz gospodarze zaprosili uczniów klasy III. Wzięli oni udział w quizie i 
otrzymali nagrody oraz słodki poczęstunek. Dzieci obejrzały również prezentację 
multimedialną, z której dowiedziały się różnych ciekawostek o rodzinie oraz nauczyły się 
słowa "Rodzina" w różnych językach obcych. 
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Tytuł wydarzenia Rodzina czynem silna 

Realizatorzy  Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

Grupa odbiorców Uczniowie z rodzinami 

 

Opis wydarzenia: 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci był znakomitą okazją do 
zorganizowania wielkiego prorodzinnego wydarzenia, podczas którego rodzice wraz 
z dziećmi i wychowawcą opracowali i wypróbowali szereg gier i zabaw dla całych rodzin 
jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. W ramach wydarzenia odbyły się: 

–konkurencje rodzinne (quiz „Znam swojego rodzica, quiz „Znam swoje dziecko”, Puzzle 
wiersz „RODZINA”, kalambury – dzieci pokazują, rodzice rysują). Wręczenie „Gra na 
emocjach” zwycięskim rodzinom) 

– wspólna kolacja przygotowana przez dzieci, nauka savoir vivre przy stole, 

– gra fabularna przygotowana przez uczniów  

- projekcja filmu 
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Tytuł wydarzenia Gra „Rodzina the best” i  gazetka szkolna 

Realizatorzy Uczniowie klasy IV z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Świdniku Małym 

Grupa odbiorców Uczniowie szkoły podstawowej z rodzinami 

 

Przebieg wydarzenia: 

Zestaw do gry zawiera: 

 kostkę 
 3 pionki 
 4 plansze z pytaniami- na jednej stronie planszy widniej słowo „Pytanie”, 

a na drugiej jest jego treść 
 6 planszy z zadaniem-na jednej stronie planszy widniej słowo „Zadanie”, 

a na drugiej jest jego treść 
 4 plansze z wyzwaniem- na jednej stronie planszy widniej słowo „Wyzwanie”, 

a na drugiej jest jego treść 
 2 plansze z pytaniem premia- na jednej stronie planszy widniej słowo „Pytanie 

premia”, a na drugiej jest jego treść 
 plansza z tabelą do wpisywania punktów dla danej drużyny za odpowiedź 

na określony typ zadania 
 plansze ? 
 plansza z napisem „start” i plansza z napisem „meta” 

 

 

Opis i zasady gry 

W grze bierze udział jedna klasa podzielona na 3 grupy (4-5 osobowe). Podziału na 
grupy dokonują sami uczniowie lub nauczyciel, który jest prowadzącym grę. Prowadzący 
grę rozkłada na podłodze sali lekcyjnej (można na sali gimnastycznej, korytarzu 
szkolnym) plansze z napisem pytanie, wyzwanie zadanie, pytanie premia i ?- muszą być 
w różnej kolejności - tak by po planszy z „pytaniem” nie była kolejną plansza takiego 
samego rodzaju (przykładowa kolejność Wyzwanie, Pytanie ? ,?, Pytanie premia, Zadanie- 
układamy dowolnie -decyduje o tym nauczyciel), w polu gry znajduje się też pula plansz 
oznaczonych ?, na których są zapisane instrukcje dla grupy, która na niej przystanęła np.  
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cofasz się o trzy pola do tyłu, stoisz dwie kolejki, rzucasz ponownie kostką itp. Każda z grup 
wybiera kolor pionka, którym porusza się podczas gry, jest to jednocześnie nazwa danej 
grupy np. zieloni, czerwoni, niebiescy. Wszystkie pionki ustawiamy na polu start. Grę 
rozpoczyna drużyna, która wyrzuci najwyższą ilość oczek na kostce. Drużyna przemieszcza 
się o tyle oczek ile wyrzuci na kostce- jeśli drużyna staje na określonym typie planszy 
nauczyciel zabiera tę planszę, odwraca i odczytuje treść znajdującą się na niej.   

Odpowiedzi udziela wyznaczony wcześniej przez drużynę kapitan lub wszyscy  z drużyny- 
w zależności od treści. Oceny odpowiedzi dokonuje nauczyciel, który wpisuje punkty w 
tabelę wyników. Za poprawną odpowiedź na pytanie drużyna otrzymuje 1 pkt, za 
poprawne wykonanie zadania 2 pkt, za wyzwanie 3 pkt, za pytanie premia 3 pkt. Jeśli 
drużyna stanie na planszy oznaczonej ? podnosi planszę z tym znakiem ze środka podłogi 
i odczytuje jej treść postępując zgodnie z instrukcją. Drużyna, która pierwsza dojdzie do 
planszy z napisem „meta” otrzymuje dodatkowo 5 pkt, druga drużyna  4 pkt, a trzecia 3 
pkt. Drużyna, która jako pierwsza dojdzie do mety kończy grę, a pozostałe grają do 
momentu, aż dojdą do mety. Rywalizację wygrywa drużyna, która uzyska w całej rozgrywce 
największą ilość punktów. Nagrodą w grze dla drużyny zwycięskiej są plusy  z wybranego 
przez siebie przedmiotu szkolnego, którego treści znalazły się w pytaniach, zadaniach czy 
wyzwaniach gry. Dla pozostałych drużyn można zakupić cukierki. 

 Gra ma charakter otwarty można dokładać plansze z odpowiednich kategorii 
dostosowując je do  danego poziomu klasy (trudniejsze dla np. klasy 8). Klasy mogą też 
samodzielnie stworzyć swoje propozycje do gry. Klasa 4 zaproponowała własną wersję 
pilotażową. Zasady gry będą udostępnione wychowawcom klas, by mogły wspólnie 
zagrać. 
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Treści gry przygotowane przez klasę IV 

Pytania 

1. Co oznacza pojęcie ród? 
2. Czym zajmuje się genealogia? 
3. Jakie znasz dynastie w historii Polski? 
4. Jeżeli Twój dziadek ma obecnie 85 lat to ile miał lat, kiedy Ty urodziłeś się? 

Zadania 

1. Dokończ zdanie: Rodzina to…. 
2. Podaj dwa wyrazy bliskoznaczne do słowa rodzina lub takie którymi można 

zastąpić ten wyraz. 
3. Wymień osoby tworzące rodzinę wielopokoleniową 
4. Dokończ zdanie najważniejszą rzeczą w rodzinie jest….. 

 
5. Policz ile głosek ma wyraz rodzina. 
6. Przetłumacz wyrazy na język angielski: rodzina, rodzeństwo, mama, tata, brat, 

siostra.  

Wyzwania 

1. Ułóż 3 rymy do słowa rodzina 
2. Wyjaśnij jak rozumiesz cytat „ Rodzina to nie krew. To ludzie, którzy Cię kochają. 

Ludzie, którzy Cię wspierają”. 
3. Opisz jeden dzień z życia Twojej rodziny. 
4. Podaj 3 rzeczy których nauczyłeś się od mamy 

 

Pytanie premia 

1. Podaj dwa obowiązki dziecka w rodzinie. 
2. Podaj dwa obowiązki mamy i dwa obowiązki taty w rodzinie. 
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Gazetka na parawanie  

Drugie działanie jakie przygotowaliśmy dla społeczności szkolnej promujące wartość 
rodziny to gazetka, którą tworzyć będą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na parawanie, 
który mamy na I piętrze w naszej szkole umieszczony zostanie tytuł konkursu „Po pierwsze 
Rodzina”, pod nim będzie przygotowany kontur serca wycięty z papieru w środku którego 
będą umieszczone przez naszą klasę karteczki z odpowiedzią na pytanie „Co daje mi 
rodzina?”, pozostali uczniowie naszej szkoły mogą przypinać w wolnym miejscu wewnątrz 
serca swoją odpowiedź na to pytanie. Wcześniej przedstawiciel naszej klasy ogłosi 
w każdej klasie czego dotyczy konkurs w którym bierzemy udział i jak chętni uczniowie/ 
może nauczyciele mogą włączyć się w jego realizację (przypiąć swoją karteczkę we wnętrze 
serca). 

 

 

 

 

Zaangażowanie klasy w konkurs 

Klasa IV liczy 15 uczniów- 10 dziewczynek i 5 chłopców. Wspólnie wymyśliliśmy, 
że ciekawym pomysłem byłaby gra, którą sami moglibyśmy opracować. Na zajęciach 
wychowawczych powstała nazwa gry oraz plansze z poszczególnymi pytaniami. 
2 dziewczynki wykonały pionki, 2 kostkę do gry, 1 dziewczynka przygotowała kontur serca 
na parawan, 1 z chłopców przygotował informację o konkursie dla innych klas oraz prośbę 
o dołączenie, 1 z chłopców przygotował tabelę na punkty. Cała klasa brała udział 
w przygotowaniu przestrzeni do gry w sali lekcyjnej oraz w stworzeniu pytań, zadań, 
wyzwań, itd. Wszyscy też na zajęciach z wychowawcą pisali na kartkach odpowiedź na 
pytanie co daje mi rodzina? i przyczepili w serduszku na parawanie. 


