
MATERIAŁ DO ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – ODDZIAŁ 4A i 4C 

 

ZAJĘCIA: MIŁOŚĆ, KTÓRA SCALA – FUNKCJE PSYCHICZNO – UCZUCIOWA  

I KONTROLNA RODZINY 

 

„Są problemy i kłopoty, nawet mali wiedzą o tym 

Ale gdy jesteśmy razem, łatwiej jest za każdym 

razem!” 

Joszko Broda i Dzieci z Brodą 

 

 

1. W domu mówimy o naszych uczuciach. 

2. W domu panuje dobra atmosfera do zwierzeń, wyrażania swoich obaw. 

3. W rodzinie szukamy pomocy. 

4. W rodzinie przeżywamy radości i smutki. 

5. Rodzina jest najlepszym wsparciem w trudnych chwilach. 

6. Z rodziną dzielimy się swoimi sukcesami. 

 

MIŁOŚĆ TO POSTAWA, W KTÓREJ PRAGNIEMY DOBRA I SZCZĘŚCIA DRUGIEGO 

CZŁOWIEKA. 

Przejawy miłości: życzliwość, bezinteresowność, troska o drugą osobę, zaufanie, poczucie 

bezpieczeństwa, empatia, przyjaźń, umiejętność przebaczania, cierpliwość, 

odpowiedzialność, zaangażowanie. 

Dbajcie o kulturę rozmowy w Waszych domach. Podtrzymujcie tradycje rodzinne. 
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Ćwiczenie 1. 

Zbuduj „dom swoich marzeń”. Wpisz w kontury domku określenia tworzące atmosferę domu marzeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2. 

Uzupełnij zdania. 

Ulubioną potrawą mojej rodziny jest …………………………………………………………………………………………………. 

Tradycją naszej rodziny jest ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nasze rodzinne zamiłowania ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nasze ulubione miejsca ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Najbardziej śmiejemy się, gdy …………………………………………………………………………………………………………….. 

Najchętniej robimy razem …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZAJĘCIA: JESTEŚMY RAZEM – FUNKCJE REKREACYJNO – TOWARZYSKA, 

KULTUROWA I EKONOMICZNA RODZINY 

Wspólny spacer, wycieczka, popołudnie spędzone na grze w scrabble, spotkania z przyjaciółmi, 

grill w ogródku oraz inne przyjemności potwierdzają, że rodzina spełnia także funkcję 

rekreacyjno – towarzyską. Oznacza to, że w rodzinie uczymy się wartościowego spędzania 

czasu wolnego i efektywnego odpoczynku.  

Rodzinę zbliża do siebie kultura, która jest dorobkiem całej ludzkości. Kultura to także dobre 

maniery i wzorowe zachowanie. Każda rodzina ma swoje zwyczaje. 
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Rodzina pełni również funkcję ekonomiczną, czyli zaspokaja potrzeby bytowe jej członków. 

Potrzeb jest wiele – od jedzenia, ubrania, zeszyty, rachunki.    

Ekonomia to umiejętność oszczędnego, racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i innymi 

dobrami materialnymi. 

Rekreacja to różnorodne formy aktywności podejmowane dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju 

własnych zainteresowań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunkiem ciekawie spędzonego czasu wolnego jest dobry pomysł.  

Ćwiczenie 1. 

Wyobraź sobie, że wygrałeś/-aś na loterii dużą sumę pieniędzy. Postanawiasz zaprosić całą rodzinę na 

wakacje marzeń. Napisz, gdzie chciałbyś/-abyś pojechać? Co zobaczyć? Jakie zabytki zwiedzić? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZAJĘCIA: CZŁOWIEK – ISTOSTA PŁCIOWA 

Wszystkie cechy człowieka, w tym płeć są umieszczone w komórce. Kobiety i mężczyźni różnią 

się od siebie. Najbardziej widoczne różnice można zaobserwować w sylwetce i proporcjach 

ciała. 

Małe dzieci lubią spędzać czas z rodzicami. Pomagają im w porządkach i innych czynnościach 

domowych. Dziewczynki chętnie pomagają mamie w kuchni, a chłopcy wspólnie z tatą 

naprawiają rower. 

Każdy z nas decyduje o wyborze zawodu w przyszłości. Współcześnie kobieta i mężczyzna 

mogą wymieniać się rolami,  razem się wspierają w wykonywaniu zadań.  

 

 

Ćwiczenie 1. 

Wpisz w tabeli różnice między dziewczynką a chłopcem. 

 

 Dziewczęta Chłopcy 

Wygląd  
 
 

 

Ubiór  
 
 

 

Zachowanie  
 
 

 

Zainteresowania  
 
 

 

 

 

Ćwiczenie 2. 

„Co dla mamy, co dla taty, a co dla nas?”. Wpisz przykładowe domowe obowiązki dla mamy, taty i 

dzieci. Zapisz również zajęcia wspólne. 

 Mama Tata Dzieci 

Zajęcia  
 
 
 

  

Zajęcia wspólne  
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