




Informacje wstępne

„Moja rodzina – troszczymy się o nasze relacje - spędzamy razem czas” to 

propozycja 4 scenariuszy adresowanych na cztery poziomy nauczania – dla 

dzieci przedszkolnych (3-5 lat),  dla klas 1-3, klas 4-6 i klas 7-8 i wyżej. 

Celem zajęć jest to, aby uczniowie zrozumieli i zapamiętali, że warto troszczyć 

się o wzajemne relacje w rodzinie, poświęcając czas na wspólne aktywności. 

Zadaniem nauczyciela jest podprowadzić uczniów do tego  poprzez prowadzone 

ćwiczenia i podsumowania.

W zajęciach będą brali udział uczniowie mający dobre doświadczenia rodzinne 

oraz tacy, dla których te doświadczenia są bardzo bolesne. Dlatego prowadzący 

powinien pamiętać, że ze względu na doświadczenia niektórych uczniów, temat 

zajęć może być dla nich tematem trudnym. W związku z tym, w trakcie realizacji 

scenariusza nauczyciel powinien zachować uważność.

Realizując zajęcia nie wychodzimy od prezentowania ideału rodziny, ale od 

doświadczeń uczestników, od ich pragnień i od pytania, co można robić, aby 

rodzina była lepsza.



Także zapraszając do realizacji benefisu rodziny nie nastawiamy dzieci, że 

zaprezentowane pomysły będą na pewno realizowane w ich rodzinach. 

Pozwalamy na puszczenie wodzy fantazji proponując zastanowienie nad tym, 

jakiego rodzaju aktywność można by podjąć, by budować wzajemne relacje w 

rodzinach „w ogóle”. Dzięki takiemu zaprezentowaniu tematu pokazujemy 

możliwości dobrych doświadczeń dla rodziny, unikając nadmiernego 

rozbudzania oczekiwań  dzieci względem rodziców i ich rozczarowania, jeśli 

rodzice nie podejmą się realizacji benefisu rodziny. 

Uwagi do treści scenariuszy

Wszystkie scenariusze – w mniejszym lub większym stopniu – odwołują się to 
takich treści: 
 rodzina jest wielką wartością;

 miłość to silna więź, która łączy bliskie osoby i umacnia się, gdy się o nią 
troszczymy;

 relacje w rodzinie to najważniejsze relacje w naszym życiu;

 możemy budować relacje w rodzinie poświęcając czas na wspólne aktywności i 
rozmowy;

 warto podjąć wysiłek budowania rodziny.

W ramach scenariusza dla klas 7-8 uczniowie przygotowują scenki, które 

możemy potem wykorzystać w trakcie zachęcania rodziców i dzieci do udziału w 

Kampanii Benefis Rodzin. Dlatego warto zadbać, by nauczyciele ostatnich klas 

szkól podstawowych biorących udział w kampanii otrzymali do realizacji 

scenariusze wcześniej od innych.



MOJA RODZINA 

TROSZCZYMY SIĘ

O NASZE RELACJE

- SPĘDZAMY RAZEM CZAS

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
DLA UCZNIÓW KLAS VII - VIII



CEL 

Uczestnicy zrozumieją, zapamiętają i przyjmą za swoją myśl: 

Troszczymy się o naszą rodzinę, kiedy (miło i ciekawie) spędzamy razem 

czas. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Wprowadzenie 

Dziś na zajęciach będziemy rozmawiać o rodzinie. Każdy z was ma rodzinę, a w 

przyszłości, gdy będziecie dorośli być może założy swoją własną. Zastanowimy 

się dzisiaj czy i jak można pogłębiać więzy rodzinne.

2. Rodzina – czym jest dla nas?

a) czym jest rodzina? – burza mózgów na forum klasy – jeden z uczniów 

zapisuje na tablicy skojarzenia ze słowem „rodzina”. Na podstawie podanych 

wypowiedzi tworzymy definicję rodziny.

b) dlaczego moja rodzina jest dla mnie ważna – każdy uczeń dostaje kartkę z 

pytaniem (załącznik 4.1). Dajemy uczniom czas na refleksję (3-4 minuty). Po 

tym czasie pytamy: czy trudno było nazwać dlaczego twoja rodzina jest dla 

ciebie ważna? Czy jest ktoś chętny żeby podzielić się z nami, tym co zapisał?

PODSUMOWANIE - rodzina to ludzie nam najbliżsi. W rodzinie doświadczamy 

troski i miłości najbliższych i tu uczymy się jak żyć w relacjach z innymi. Relacje 

w rodzinie to najważniejsze relacje w naszym życiu.  Rodzina to miejsce gdzie 

doświadczamy wielu dobrych rzeczy, ale też miejsce gdzie uczymy się, że 

można rozwiązywać konflikty i pokonywać kryzysy. W rodzinie możemy na 

siebie liczyć i troszczymy się o siebie nawzajem, bo się kochamy. 



3. Jak możemy troszczyć się o wzajemne relacje w rodzinie

a) praca w grupach. Dzielimy klasę na grupy pięcioosobowe poprzez 

odliczeniu do pięciu. Każda grupa otrzymuje zadanie, aby zastanowić się jak 

możemy troszczyć się o nasze relacje w rodzinie żeby były lepsze, o to żebyśmy 

mieli mocniejsze więzi, lepiej się ze sobą czuli. Niech zastanowią się, jakie 

znaczenie ma dla nich wspólnie spędzony czas? Grupy otrzymują rysunek 

domu (załącznik 4.2) i w jego kontury wpisują swoje pomysły. 

b) czy warto troszczyć się o relacje w rodzinie i dlaczego? - swobodna 

rozmowa w parach, prosimy by chętni podzielili się na forum  swoimi wnioskami

c) scenki - aby zachęcić innych do spędzania czasu z rodziną, każda grupa 

przygotowuje scenkę o tym, dlaczego warto spędzać czas ze swoją rodziną. 

Uczniowie opracowują w grupach krótki scenariusz, dzielą się rolami i robią 

próbę przygotowanej scenki. Potem każda z grup prezentuje swoją scenkę na 

forum klasy.

Po prezentacji scenek pytamy; „ Czy dla kogoś z was, któraś ze scenek była 

przekonująca, zachęciła cię, by spędzać czas z rodziną? Która?” Dlaczego? Być 

może uda się wykorzystać wasze scenki, o czym później jeszcze 

porozmawiamy.

PODSUMOWANIE - Rodzina może dbać o to, by wzmacniać swoje wzajemne 

relacje. Jednym ze sposobów wzmacniania naszych rodzinnych więzi jest 

wspólne spędzanie czasu.



4. Benefis Rodziny

a) krzyżówka (załącznik 4.3)

Za chwilę podzielę Was na grupy i każda grupa rozwiąże krzyżówkę. Grupa, 

która wygra otrzyma nagrodę. Hasło krzyżówki to temat jakim zajmiemy się w tej 

części zajęć. Dzielimy klasę na grupy 5 osobowe (odliczając: A, B, C, D, E F). 

Przedstawiciele grup podchodzą po krzyżówkę. Grupa, która skończy podnosi 

ręce, wtedy podchodzimy i sprawdzamy poprawność rozwiązania. Gdy wszyscy 

skończą, prosimy o odczytanie po kolei przez każdą grupę hasła. Wygraną 

grupę nagradzamy cukierkami.

b) co to jest benefis 

Czy ktoś z Was słyszał wcześniej o benefisie? Ktoś może wie co to jest benefis?

Benefis to spektakl, koncert, pokaz lub podobna uroczystość na cześć 

konkretnej osoby, zespołu lub instytucji przygotowana, zazwyczaj z okazji 

jubileuszu, aby uczcić dorobek jej działalności. My dzisiaj mówimy o benefisie 

naszej rodziny, czyli o wyjątkowym wydarzeniu w rodzinie, takim wspólnie 

przygotowanym  święcie rodziny.

c) prezentacja kampanii Benefis Rodzin

„Dzisiaj chcemy Wam zaprezentować jeden ze sposobów na to, by spędzić 

twórczo czas ze swoją  rodziną.  Będziemy mówić o Benefisie Rodzin – 

kampanii, która proponuje aby rodziny stworzyły jakąś rodzinną tradycję lub 

przygotowały wspólnie święto własnej rodziny.

Ta kampania była już realizowana w naszym województwie 2 lata temu i i wiele 

rodzin wzięło w niej udział.



Chcemy pokazać wam kilka prezentacji z realizacji Benefisu przez różne rodziny 

abyście zobaczyli  w jak różny sposób mogą rodziny zorganizować swoje 

święto.” 

Pokazujemy 3 wybrane prezentacje z realizacji Benefisu Rodzin w 2020 roku 

umieszczone na stronie projektu: 

(https://kamp2022.benefisrodzin.pl/index.php/inspiracje/).

5. Jak przygotować święto rodziny – praca w małych grupach.

Dzielimy klasę na grupki około 5 osobowe (najlepiej poprzez rozdanie 

kolorowych karteczek lub karteczek z różnymi znaczkami), gdy dzieci odnajdą 

się już w swoich grupkach dajemy polecenie: „Zastanówcie się wspólnie co 

można by zrobić, w jakieś rodzinie, niekoniecznie w waszej, aby zorganizować 

taki Benefis, jakiego rodzaju wydarzenie można by przygotować w ramach 

święta rodziny, co mogłoby się dziać w tracie takiego wydarzenia, jak je 

zaplanować? Jakie to mogą być wydarzenia, co po kolei trzeba zrobić żeby 

mogły być zrealizowane? Każde wydarzenie grupa opisuje na osobnej kartce, 

zapisują w punktach kolejne kroki do wykonania. Dajemy dzieciom czas na 

pracę około- 12-15 minut.

Każda grupa prezentuje swoje pomysły – przyklejamy je na gazetkę lub ścianę 

tworząc bank pomysłów. Informujemy dzieci, że wszystkie pomysły będą wisiały 

na ścianie przez kolejny dzień.



Zachęcamy by klasa, zaprezentowała swoje scenki: „Dlaczego warto spędzać 

czas ze swoją rodziną” na apelu w ramach promocji Kampanii Benefis Rodzin i  

o ile będzie taka możliwość na zebraniu dla rodziców - można też nagrać filmik 

ze scenkami, który wychowawca pokaze w trakcie zebrania albo udostępni go 

rodzicom poprzez librusa.

PODSUMOWANIE – Cieszymy się, że mamy swoje rodziny. Rodziny są bardzo 

ważne dla każdego z nas. Możemy dbać o nasze relacje poprzez spędzanie 

razem czasu. Budujemy naszą rodzinę poprzez dobre chwile, które spędzamy 

razem. Rodzinne tradycje, zwyczaje , wyjątkowe święta tylko naszej rodziny, są 

takimi dobrymi chwilami. Dają wiele radości,  poczucie bycia wspólnotą i 

wyjątkowości naszej rodziny. Sprawiają, że nasze więzi są coraz mocniejsze. 

Dbanie o nasze rodziny przygotowuje nas także do tego, byśmy umieli kiedyś w 

przyszłości stworzyć własne szczęśliwie rodziny, o które będziemy umieli się 

troszczyć między innymi poprzez poświęcanie naszym bliskim czasu.



Załącznik 4.1

Dlaczego moja rodzina jest dla mnie ważna ?



Załącznik 4.2

Jak możemy troszczyć się
o nasze relacje w rodzinie:

żeby były lepsze, 
żebyśmy mieli mocniejsze więzi,

żebyśmy lepiej się ze sobą czuli? 



Załącznik 4.3

Krzyżówka 

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



Hasła poziomo:

1. Taki sam chłopiec jak ja, mamę wspólną ze mną ma.

Wspólny jest również tata. a ja wiem, że mam  ...

2. Mama i tata się o nie starają a  babcia i dziadek je rozpieszczają.

3. Żona stryja.

4. Oto niezwykle łatwa zagadka. Kto to dla ciebie syn Twego dziadka?

5. Gdy deszcz pada i ochoty na spacer nie mam, wtedy całą rodziną … 

oglądamy.

6. Nie każdy jest siwy, nie każdy wąsaty, lecz każdy jest tatą, mamy albo taty.

7. Co to za dziewczynka ze mną w domu mieszka, do rodziców mówi: mamo, 

tato,

A na imię ma Agnieszka?

8. Co za dziwny rodzic, choć swe dzieci lubi, zawsze na jesieni wszystkie je 

pogubi.

9. Tu zagadkę łatwą mamy, kim jest dla was mama mamy?

10. Ta dziewczyna i ten chłopak jedną mamę mają.

Odgadnij i powiedz prędko: jak ich nazywają?

11.Kto nas kocha tak jak nikt i ochrania całym sercem?

I do kogo można przyjść z każdym smutkiem jak najprędzej?

12. Mąż siostry albo brat żony lub męża.

13. Synku, do niego woła, twoja ciocia wesoła

14. Gdy coś się w domu zepsuje, jakieś dziwne graty, czym prędzej pobiegnę do 

...



Rozwiązanie krzyżówki

1. B R A T A

2. D Z I E C I

3. S T R Y J E N K A

4. W U J E K

5. F I L M Y

6. D Z I A D E K

7. S I O S T R A

8. D R Z E W O

9. C I O C I A

10. R O D Z E Ń S T W O

11. R O D Z I C E

12. S Z W A G I E R

13. K U Z Y N

14. T A T Y




