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Kochani, dziś obchodzimy Dzień Rodziny oraz Dzień Niezapominajki - starajmy się ocalić od 

zapomnienia nasze rodzinne wspomnienia, przeżycia… 
Rodzina jest dla mnie czymś najcenniejszym. Uważam, że jest ona podstawą do ciepłego, dobrego 

życia.. Rodzina to wspólne posiłki przy stole. Rodzina to wszelkie święta, tradycje, zwyczaje. Rodzina to 
przede wszystkim uczucie radości związane z przeróżnymi uroczystościami (urodziny lub imieniny, Boże 
Narodzenie, Wielkanoc czy wspólny wyjazd na wakacje). Wszystkie te sytuacje, wydarzenia łączą członków 
rodziny. Rodzina to także wspólne rozmowy i wspólne rozwiązywanie problemów, konfliktów. 

Rodzina kojarzy mi się z ciepłem rodzinnym, wspólnymi posiłkami, rozmowami, miłością, szczerością, 
tolerancją, a także szacunkiem i odpowiedzialnością. Uważam, że rodzina jest ważna w życiu każdego 
człowieka. 
Rodzina powinna być ostoją, radością, wsparciem, miłością. 

Tegoroczny Dzień Rodziny obchodzony jest pod hasłem „Dwie godziny dla RODZINY”. Dlatego też 
właśnie dzisiejszy dzień spędzamy wspólnie z rodziną na radosnej zabawie. Zabawa przenosi nas do świata, 
w którym wszystko jest możliwe, w magiczny sposób buduje i wzmacnia więzi oraz pomaga się zrelaksować. 
Dlatego na czas Święta Rodziny zapominamy o laptopach, tabletach czy komórkach! Chwytamy za 
skakankę, piłkę, badmintona… Gramy w planszówki, karty, statki, „Państwa - miasta"… Wskakujemy na 
rowery, hulajnogi… Idziemy na spacer… Po prostu odkrywamy radość z bycia razem z rodziną.  

Mam dla Was kilka propozycji na spędzenie wspólnie czasu. 
 

Pierwszą z nich jest wykonane wspólnie albumu, w którym umieścicie Wasze rodzinne  zdjęcia- z 

wakacji, ze świąt itp.. Poniżej podaję linki z których możecie korzystać wykonując album. Możecie uruchomić 

Waszą wyobraźnię i stworzyć album według waszego pomysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFOloSmOn2o 

https://www.youtube.com/watch?v=H43QGE49jhA 

 



A może wykonacie drzewo genealogiczne?  

Warto utrwalić historię własnej rodziny. Warto poznać swoje korzenie i wiedzieć, skąd się 
wywodzimy.  
Poznawanie powiązań rodzinnych jest jak wyprawa w przeszłość. Można je traktować jak przygodę, 
jak wyprawę archeologiczną, podczas której udało się natrafić na interesujące 
znaleziska. Stworzenie drzewa genealogicznego rodziny może dostarczyć wiele satysfakcji i 
wzruszeń. Pozwoli także na spędzenie czasu ze sobą. 

Drzewo genealogiczne rodziny to graficzny sposób przedstawienia powiązań rodzinnych. 

Możecie wykorzystać podane przeze mnie wzory lub stworzyć swoje własne. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Mam dla Was grę rodzinną on-line „Znamy się lepiej”. Mała podpowiedź: warto usuwać 
wylosowane wcześniej zadania/pytania. Mam nadzieję, że zabawa sprawi Wam wiele radości. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2207925 

 

 
 Niech dzisiejszy dzień (i nie tylko) będzie dla Was i Waszych RODZIN pełen miłości, radości, 
ciepła i bliskości. Bawcie się dobrze. 

Może ktoś narysuje portret swojej rodziny- Rodzina moimi oczami. A może ktoś zrobi 
zdjęcie jak wspólnie się bawicie, jak spędzacie czas (zdjęcia nie muszą zawierać twarzy), i prześle na 
mojego maila: jankowskaswietlica@gmail.com. Zamieścimy je na profilu naszej szkoły na 
Facebooku. 
 
 

   Pozdrawiam 
Anna Jankowska 


