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  WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 
   KLASA V 

 
Temat: Czym jest rodzina? 
 
Cele: *wprowadzenie pojęcia rodziny (domu rodzinnego) 
         *kształtowanie wyobrażeń na temat rodziny, domu 
         *uświadomienie roli rodziny w życiu dziecka 
         *wskazywanie na wzajemne więzi między członkami rodziny. 
Środki dydaktyczne: 2 arkusze papieru, mazaki, kłębek nici, magnetofon z nagraniami spokojnej 
muzyki, kaseta z piosenką  J. Przybory. 
Metoda: pogadanka. 
Forma: praca w kręgu techniką AKROSTYCH, PAJĘCZYNKA (KŁ ĘBEK). 
Czas zajęć: 45 min. 
 
SCENARIUSZ 

Nauczyciel przygotowuje klasę do pracy w kręgu przed zajęciami. 
 
1. Nauczyciel wita uczniów i zapisuje temat na tablicy przy włączonej muzyce. Uczniowie siedząc w 
kr ęgu podają skojarzenia ze słowem RODZINA (zaczynające się na kolejne literki słowa „rodzina”) i 
zapisują na arkuszu papieru.  

Zwykle pojawiają się słowa: 
 R ODZICE, RODZEŃSTWO, ROZWÓD 
 O PIEKA, OGNISKO, OCZEKIWANIE, OFIARNO ŚĆ 
 D OM, DZIECI, DYSCYPLINA, DAWANIE 
 Z GODA, ZAKŁOPOTANIE, ZŁO ŚĆ, ZDRADA 
 I NFORMACJA, INTEGRACJA, INWENCJA 
 N APIĘCIE, NADOPIEKUNCZO ŚĆ, NIEZGODA 
 A KCEPTACJA, ATMOSFERA, ADOPCJA 
Nauczyciel wyłącza muzykę. 
2. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala, kto tworzy rodzinę, co to jest rodzina?. 
Podsumowuje: 
 Rodzina to wspólnota osób (mama, tata, dzieci) mieszkająca razem. W tej wspólnocie częściej słyszy 
się słowo „MY” ni ż „JA”. Ale ka żda osoba stanowiąca rodzinę jest szanowana, ceniona i uwzględniana. 
Co to oznacza? Otóż potrzeby matki, ojca, dziecka (dzieci) są rozpoznawane i zaspokajane w sposób, 
który służy rozwojowi każdej osoby. 
 
3. Nauczyciel proponuje uczniom ćwiczenie „PAJĘCZYNKA” (rzucaj ąc kłębuszek do kolegi lub 
koleżanki należy powiedzieć jej [jemu] coś miłego) - przy włączonej muzyce.  
Nauczyciel stwierdza po wykonaniu ćwiczenia:  
 Tak jak te niteczki łączą w tej chwili was, tak i jest coś, co łączy osoby tworzące rodzinę. Zwijaj ąc 
kłębuszek spróbujcie powiedzieć, co łączy domowników. (odpowiedzi uczniów nauczyciel zapisuje na 
tablicy) 
Osoby tworzące rodzinę powiązane są więzami: MIŁOSCI 
                                                                                  TROSKI 
                                                                                      SERDECZNOŚCI 
                                                                                          ŻYCZLIWO ŚCI 
                              WSPARCIA  
                          OPIEKUŃCZOŚCI itp. 
 
 
 
 
 



Nauczyciel kontynuuje: 
 To w rodzinie najlepiej można rozpoznać co w życiu jest ważne, cenne, pożądane. To w niej dziecko 
doświadcza czym jest:  
              SPRAWIEDLIWOŚĆ 
               PRZEBACZENIE 
                     POŚWIĘCENIE 
                           LOJALNOŚĆ 
                                   SOLIDARNOŚĆ 
                                            POSŁUSZEŃSTWO 
                                                    PRAWDA 
                                                                    ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 
        
ZATEM W RODZINIE DZIECKO POZNAJE CAŁY SYSTEM WARTOŚCI. 
 
 
Ćwiczenie: 

Słowo „rodzina” wywołuje ró żne emocje, uczucia i myśli tak u dzieci, 
młodzieży jak i u dorosłych. Nie zawsze są pozytywne. 

Nauczyciel prosi uczniów, aby w czteroosobowych grupach (dowolnie wybranych) pogrupowali poniższe 
skojarzenia ze słowem rodzina według trzech kategorii, jak również nazwali te kategorie . 
Zimny dom 

Nie ma co jeść 

Smutek 

Nostalgia 

Poczucie zagrożenia 

Lęk 

Złość 

Gniew 

Groza ze strony pijanego ojca 

Awantury 

Zrozpaczona, zagubiona i bezradna matka 

Poniszczone meble 

Ciepłe i bezpieczne dzieciństwo 

Wspólne zabawy, odrabianie lekcji 

Uśmiech rodziców, pełen dobroci 

Czułe zatroskanie matki 

Silna, pewna ręka ojca 

Mądre, dalekowzroczne rady ojca lub matki 

Wspólnie spędzane święta, wakacje, spacery, rozmowy 

Wspólny wypoczynek 

Tęsknota za innym, ciepłym domem 

Tęsknota za szczęśliwym domem 

Marzenie o byciu kochanym, zaakceptowanym 

Tęsknota za uznaniem dla własnego wysiłku, pracy 



Tęsknota za domem, gdzie można uzyskać pomoc, radę i wsparcie w trudnych chwilach 

Ćwiczenie to jest wprowadzeniem do tematyki następnych zajęć. 
                                                                                                               
Praca w domu: 
Kiedyś dwaj dżentelmeni ze znanego kabaretu śpiewali (nauczyciel włącza nagranie): 

„Rodzina, rodzina 
Nie cieszy, gdy jest, 

Lecz kiedy jej nie ma 
Samotnyś jak pies”. 

Zastanów się nad słowami piosenki. 
 
                                                                                                        


