




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 DZIECI PRZEDSZKOLNYCH 



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 nas ma swoją 

rodzinę. Rodzina to najbliższe nam osoby. Rodzina to jest dla każdego bardzo 

ważna. W rodzinie troszczymy się o siebie nawzajem, bo się kochamy. Możemy 

sprawić, że relacje w naszej rodzinie będą mocniejsze, gdy zadbamy o to, by 

wspólnie razem spędzać czas.

2. Zabawa przy piosence.

Dzielimy dzieci na grupy 4-osobowe. Dzieci siadają w małych grupach, na 

podłodze lub w kręgu. Każde dziecko dostaje rolę jest mamą albo tatą, albo 

dzieckiem - bratem lub siostrą. Jeśli liczba dzieci nie dzieli się przez cztery, w 

niektórych rodzinach będą jeszcze dodatkowo jeszcze jedna siostra lub brat. 

Możemy przygotować dzieciom kolorowe szarfy, czapeczki albo karteczki do 

przypięcia (4 kolory) żeby oznaczyć w poszczególnych „rodzinach” jej członków.

Podajemy dzieciom instrukcje:

„Za chwilę będziemy słuchać piosenki, każde z was odgrywa teraz rolę mamy, 

taty, siostry lub brata.  Gdy będziemy słuchali piosenki, jeśli usłyszycie słowa o 

mamie, wszystkie „mamy” wstają, jeśli usłyszycie słowa o tacie – wstają 

wszyscy ”tatusiowie”, po usłyszeniu siostra – wszystkie „siostry”, na słowa brat 

ci którzy są w zabawie „bratem”.



Słuchamy piosenki. Dzieci wstają w odpowiednich momentach w zależności od 

tego jaką odgrywają rolę w zabawie.

Piosenkę „Moja wesoła rodzinka” (sł. S. Karaszewski, muz. T. Strąk) możemy 

otworzyć poprzez stronę kampanii Benefis Rodzin - 

https://benefisrodzin.pl/index.php/konkurs/ lub You tubie.

„Moja wesoła rodzinka”

My rodzinkę dobrą mamy

Zawsze razem się trzymamy.

I choć czasem czas nas goni

My jak palce jednej dłoni.

Ref. Mama, tata, siostra brat i Ja

To Mój mały świat

Dużo słońca, czasem grad

To wesoły jest Mój świat.

Mama zawsze kocha czule

Ja do mamy się przytulę

Tata kocha lecz inaczej

Uspokaja kiedy płacze.

Ref. Mama, tata.........

Gdy napsocę i nabroję

Siadam w kacie bo się boję.

Tata skarci, pożałuje

A mamusia pocałuje.

 

https://benefisrodzin.pl/index.php/konkurs/


Ref. Mama, tata.........

Kiedy nie ma taty, mamy

Wszyscy sobie pomagamy.

I choć sprzątać nie ma komu

Jest wesoło w naszym domu.

Ref. Mama, tata.........

Po wysłuchaniu piosenki rozmawiamy z dziećmi:

- O kim opowiada piosenka?

- Jakie osoby są w tej rodzinie?

- Jakie jeszcze osoby są w naszych rodzinach? (dziadek, babcia, ciocia, 

wujek...)

3. Portret naszej rodziny: 

Dzieci wybierają z przygotowanych, wyciętych postaci osoby, które są w ich 

rodzinie. Można przygotować dla każdego dziecka zestaw albo przy starszych 

dzieciach zaprosić ich do wybierania ze stołu. Pomagamy dzieciom, w 

wybieraniu postaci, wymieniając osoby, które są w rodzinie: „Zwykle w rodzinie 

jest mama, jest też tato i dziecko albo dwoje, troje lub więcej dzieci. Czasem w 

rodzinie, która razem mieszka razem są też babcia, dziadek, wujek, ciocia.

Dzieci przykleją po kolei postaci na dużej kartce, później kolorują powstały w ten 

sposób wizerunek własnej rodziny. 

Możemy zapytać każde dziecko: „Kto jest w twojej rodzinie. Jakie osoby są w 

twojej rodzinie?” Wieszamy portrety rodzin tworząc galerie.

Postaci, którymi możemy się posłużyć znajdują się w załączniku nr 1.1.



4. Mój dom – moje schronienie - zabawa ruchowa.

5. Dzieci pracują według przydzielonych poprzednio ról (mamy, taty, siostry i 

brata). Zbierają się w swoich rodzinach, w wyznaczonych dla nich domach. 

Dzieciom wyznaczamy ich domy poprzez rozłożenie szarf w kolorach „różnych 

rodzin” albo ustawienie w kręgu krzesełek oznaczonych kolorem „ich rodzin”. 

Nauczyciel wykorzystuje tę samą piosenkę co w Ćwiczeniu 2. Zadaniem dzieci 

jest biegać w takt muzyki po sali, w tracie gdy jest włączona piosenka, a gdy 

muzyka przestanie grać wszyscy mają się schronić w swoimi domku. Bawimy 

się w ten sposób klika minut, powtarzając zabawę kilka razy.

Rozmowa z dziećmi, po tym gdy usiądą za ostatnim razem w zabawie.

- Dlaczego w domu czujemy się bezpiecznie?

- Jak rodzice troszczą się o dzieci, by mogły się dobrze i bezpiecznie czuć w 

swojej rodzinie, w swoim domu?

- Jak można troszczyć się o swoją rodzinę?

5. Co lubimy razem robić:

Pokazujemy dzieciom kilka obrazków, wskazujemy na to, co robią dzieci z 

rodzicami.” Co na tym obrazku dziewczynka lubi robić z tatą/mama?  A na tym? 

A tutaj co chłopiec lubi robić z tatą/mamą?

Rozmowa z dziećmi:

- Na pewno są takie rzeczy, zajęcia, które wy lubicie robić ze swoimi rodzicami? 

Co lubicie robić z rodzicami najbardziej?

Niech każdy z Was narysuje, co lubi robić z rodzicami. W przypadku młodszych 

dzieci możemy zamiast rysowania przygotować dzieciom kolorowanki, aby 

mogły wybrać co lubią robić z rodzicami.



Rysunki z różnymi aktywnościami i kolorowanki w załączniku nr 1.2.

PODSUMOWANIE – Cieszymy się, że mamy swoje rodziny. Dobrze jest gdyby 

spędzamy razem czas w naszej rodzinie, to pogłębia nasze relacje.



Załącznik nr 1.1

rodzice: https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-rodzina.html

dzieci: https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-dzien-dziecka-10.html

https://planetadziecka.pl/wp-

content/uploads/2020/09/AdobeStock_224379726-scaled.jpeg

https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/rodzenstwo

babcia i dziadek: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/babcia-i-dziadek/

wujek, ciocia:

https://www.cartonionline.com/pl/kolorowanki/le-monde-de-

nina/Zio_Javier.htm

rodzina:

https://pl.pinterest.com/paulinabob2/rodzina/

https://pl.pinterest.com/paulinabob2/rodzina/
https://www.cartonionline.com/pl/kolorowanki/le-monde-de-nina/Zio_Javier.htm
https://www.cartonionline.com/pl/kolorowanki/le-monde-de-nina/Zio_Javier.htm
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/babcia-i-dziadek/
https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/rodzenstwo
https://planetadziecka.pl/wp-content/uploads/2020/09/AdobeStock_224379726-scaled.jpeg
https://planetadziecka.pl/wp-content/uploads/2020/09/AdobeStock_224379726-scaled.jpeg
https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-dzien-dziecka-10.html
https://www.przedszkola.edu.pl/kolorowanka-rodzina.html










Kolorowanki z różnymi zajęciami

- https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/jazda-na-rowerze-gorskim

- https://www.swiatkolorowanek.pl/kolorowanki-dla-dzieci/barbie-

kolorowanki/barbie-jazda-na-rolkach/

- https://raskrasil.com/image/raskrasil-com-coloring-pages-skiing-100/

- https://drukowanka.pl/kolorowanka/tata-i-corka-na-spacerze/

- https://drukowanka.pl/kolorowanka/tata-nosi-syna-na-barana/

- https://drukowanka.pl/kolorowanka/mama-i-corka-wspolnie-gotuja/

- https://drukowanka.pl/kolorowanka/mama-i-syn-zabawy-na-dworze/

- https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanka_dzieci-

Kolorowanka_dzieci__zabawa_dzieci.html

lub inne

https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanka_dzieci-Kolorowanka_dzieci__zabawa_dzieci.html
https://www.dla-dzieci.com.pl/kolorowanki/kolorowanka_dzieci-Kolorowanka_dzieci__zabawa_dzieci.html
https://drukowanka.pl/kolorowanka/mama-i-syn-zabawy-na-dworze/
https://drukowanka.pl/kolorowanka/mama-i-corka-wspolnie-gotuja/
https://drukowanka.pl/kolorowanka/tata-nosi-syna-na-barana/
https://drukowanka.pl/kolorowanka/tata-i-corka-na-spacerze/
https://raskrasil.com/image/raskrasil-com-coloring-pages-skiing-100/
https://www.swiatkolorowanek.pl/kolorowanki-dla-dzieci/barbie-kolorowanki/barbie-jazda-na-rolkach/
https://www.swiatkolorowanek.pl/kolorowanki-dla-dzieci/barbie-kolorowanki/barbie-jazda-na-rolkach/
https://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/jazda-na-rowerze-gorskim

