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Rodzina to podstawowa 

wartość każdego 

człowieka, można nawet 

mówić, że jest naszym 

filarem. Dlatego 

utrzymywanie dobrych 

relacji ze wszystkimi jej 

członkami jest tak 

ważne. 

 
Relacje w rodzinie są ważne, 

ponieważ to właśnie one 

kształtują charakter dzieci i 

zapewniają dobrą atmosferę, a 

co za tym idzie - także dobre 

samopoczucie na co dzień. 

Rodzina to nie tylko rodzice, 

dziadkowie i rodzeństwo. To 

także pozostali jej członkowie, 

bliżsi i dalsi - ciocia, wujek, 

kuzynostwo, rodzina chrzestna, 

etc. I choć to najbliższa rodzina 

jest najważniejsza, jeśli chodzi o 

budowanie relacji, bo jest 

codziennie blisko nas, to ze 

wszystkimi należy utrzymywać 

pozytywne stosunki. 
 

 

 

Dlaczego Rodzina jest ważna? 

Można wskazać kilka 

uniwersalnych wskazówek, które 

pomogą każdemu w budowaniu 

dobrych relacji rodzinnych. 

Po pierwsze (i najważniejsze), 

należy spędzać ze sobą jak 

najwięcej czasu. Każdą wolną 

chwilę warto poświęcić rodzinie, 

aby nie doszło do sytuacji, w 

której ludzie żyją ze sobą razem i 

osobno jednocześnie. Wspólnie 

spędzony czas może być 

poświęcony na przykład na: 

- spacery i wycieczki rowerowe 

- rodzinne wyjście do kina 

- wspólną grę w gry planszowe 

- spotkanie w większym gronie 

(np. na imprezach rodzinnych) 

- wspólne przygotowanie posiłków 
 

 

 

Bardzo ważna jest też wspólna 

celebracja świąt - nie tylko tych 

kościelnych, ale także wszelkich 

urodzin i imienin. To bardzo 

wzmacnia relacje rodzinne i 

sprawia, że jej członkowie stają 

się sobie bliżsi.  

 

 

Bardzo ważne w budowaniu relacji w rodzinie jest także wzajemne 

zrozumienie, szacunek i poznanie drugiej osoby. Każdy z członków rodziny 

ma nieco inny charakter i nie zawsze można się w pełni uzupełniać. Kiedy 

znamy się dobrze, rozumiemy swoje potrzeby i akceptujemy potrzeby, 

łatwiej jest zachować dobrą atmosferę i rzadziej dochodzi do spięć 

pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi czy między rodzeństwem. 

O Rodzinie 

słów kilka 
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15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ 20 września 1993. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat 

problemów rodziny. 

 
 

 

Rodzinne zagadki 
 

 
 
 

 

 

 

Zapamiętaj! 

 

Święto Mam i 

Tatusiów to jedne z 

tych dni, których nie 

można pod żadnym 

pozorem przegapić! I 

mimo że ta data w 

naszym kraju została 

ustalona już bardzo 

dawno, są nadal 

zapominalscy, którzy 

co roku muszą 

sprawdzać, kiedy 

wypada to święto. 

Dzień Matki 

obchodzimy w Polsce 

zawsze 26 maja, 

Dzień Ojca natomiast 

prawie miesiąc później 

– 23 czerwca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tej okazji warto 

powiedzieć Rodzicom 

parę słów prosto 

serca, lub nauczyć się 

wierszyka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Drogie Mamy, Tatusiowie 

Dzisiaj Wasze święto 

Więc buziaki ślą Dzieciaki 

Z miną uśmiechniętą 

 

Sto buziaków dla 

Mamaków 

Dla Tataków dwieście 

Bardzo się cieszymy 

Że z nami jesteście 

 

Że z nami jesteście 

I tak nas kochacie 

Że nasze buziaki 

Nam odwzajemniacie 

 

Bo my też wraz z Wami 

Swoje święto mamy 

Dzień Dziecka z 

Rodzicami 

Wspólnie przeżywamy 

 

W kalendarzu bardzo 

blisko 

Te trzy święta stoją 

Więc razem z Rodziną 

Świętuję je swoją 
 

 

 

- Siostra mojej mamy 

to dla mnie....? 

 

- Tata mojego taty to 

dla mnie......? 

 

- Syn mojego wujka to 

dla mnie.....? 

 

- Brat mojej mamy to 

dla mnie......? 

 

- Córka mojego taty 

to dla mnie…? 

 

- Babcia mojej mamy 

to dla mnie....? 

 

- Córka mojej cioci to 

dla mnie.....? 

 

- Syn mojej mamy to 

dla mnie……? 

 

 

 

 

 

W mojej rodzinie 

najbardziej 

lubię……… 

 

Moja rodzina 

najczęściej………. 

 

Rodzina jest dla 

mnie.......... 

 

W mojej rodzinie 

podoba mi się…..... 

 

Z moją rodziną 

najchętniej……. 

 

Moi rodzice są 

kochani, bo........ 

 

Lubię być w domu, 

bo....... 

 

Pomagam rodzicom 

w….... 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(socjologia)
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Wreszcie nadeszło to upragnione, 

To wyczekane i wyśnione, 

Moje marzenie o 6 świeczkach. 

Dzisiaj zostanie spełnione. 

 

W domu wielka wrzawa od rana; 

Mama nie wyspana, ale 

roześmiana. 

Duży stół nakrywa tata, 

Bo zawita tu pół świata. 

 

 

 

 

Już wybiła ta godzina, 

Właśnie schodzi się rodzina  

Dzwonią do drzwi: dziadek, 

babcia, 

Wujek Krzysio, ciocia Sabcia. 

Dziadka Tadka też witamy, 

To jest tata mojej mamy. 

 

Coraz więcej jest radości, 

Coraz więcej wchodzi gości. 

Wszyscy już przy stole siedzą, 

Tort urodzinowy jedzą. 

 

 

 

 
 

  
 

DRZEWO 

GENEALOGICZNE 
 

Nazwa „drzewo genealogiczne” 

wywodzi się 

od biblijnego określenia 

potomków Jessego z Księgi 

Izajasza, częstego motywu w 

sztuce (drzewo Jessego): 

„I wyrośnie różdżka z pnia 

Jessego, 

wypuści się odrośl z jego 

korzeni.” (Iz 11,1). 

Tradycyjnie drzewo 

genealogiczne powinno 

przedstawiać descendentów 

jednego protoplasty. 

Wówczas przodkowie 

stanowią korzenie tego 

drzewa, a potomkowie 

— gałęzie i listki. Tak też 

przedstawia się artystycznie 

wykonane tablice potomków. 

Niekiedy w podobnej stylizacji 

przedstawiane są 

również tablice przodków. 

Stwórz drzewo 

genealogiczne swojej 

Rodziny. 

Propozycje 

przedstawiamy obok. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jesse
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Izajasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Izajasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_Jessego
http://www.biblia.deon.pl/otworz.php?skrot=Iz%2011,1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zst%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablica_przodk%C3%B3w
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rodzina 

– 

a family 

 

mama 

– 

a mother / a mum 

 

tata 

– 

a father / a dad 

 

córka 

- 

a daughter 

 

syn 

- 

a son 

 

 

bliźnięta 

- 

twins 

 

babcia 

–  

a grandmother / a granny 

 

dziadek 

– 

a grandfather / a grandpa 

 

wujek 

– 

an uncle 

 

ciocia 

- 

an aunt 

 

 

 

kuzyn/ kuzynka  

– 

a cousin/ a cousin 

 

siostra 

– 

a sister 

 

brat 

– 

a brother 

 

 

 

 

  



 ŚWIETLIKOWE SPRAWY maj // 2020 

 

Strona 5 

 

 

 
 

 
 

 

 

Dziś przedstawiamy Wam pomysły na laurki dla Mamy i Taty. 

 

Laurka dla mamy z makaronu 
Każda mama ma w kuchennej szafce makaron, prawda? Warto wykorzystać go, 

pokolorować farbami lub lakierami do paznokci i przyklejać mocnym klejem do kartek. 

Tak zrobiona laurka z makaronu kokardki wygląda bardzo imponująco. Nie musi to 

być kartka z makaronu kokardki - w sklepach są przecież też makarony świderki, 

muszelki czy pióra.  

 
 

 

Laurka dla taty to zawsze trafiony prezent na Dzień Ojca lub Jego urodziny. Nie zawsze trzeba 

kupować prezent, aby uczcić takie święto. Zamiast drogiego podarunku, możesz przygotować 

wierszyk, piosenkę lub laurkę w formie kolorowanki. Najważniejszy jest gest i pamięć, a 

przecież prawdziwy Tata wie, że dziecko nie jest w stanie wydać fortuny na prezent i 

najbardziej pragnie prezentów od serca: dziecięce rękodzieło, namalowana własnoręcznie 

laurka dla taty, zaśpiewana piosenka… 
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Jaś patrzy na mamę, która czyni 

bezskuteczne wysiłki, by uspokoić 

jego młodszego braciszka: 

- Mamo, czy to aniołek przyniósł 

nam go z nieba? 

- Tak, kochanie! 

- He, to ja się wcale nie dziwię, że go 

stamtąd wyrzucili! . 

 
 

 

 

 

Ojciec śpiewa Jasiowi kołysankę. 

- Tato, czy mogę już spać, czy 

jeszcze będziesz śpiewał? 

 

 

 

Jasiu przychodzi ze szkoły do domu 
i mówi: 

- Cześć mamo 

- Jasiu jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie! Ciągle mnie 

pytają a ja o niczym nie wiem. 

Jasiu wraca ze szkoły a tata do 
niego mówi: 

- Znowu zgubiłeś klucze od 
domu? 

- Nie martw się tato, tym 
razem przyczepiłem kartkę z 

naszym adresem.  

 
 

Mama czytała dzieciom bajkę na dobranoc. A chłopcy zamiast słuchać, wciąż rozrabiali. W końcu zdenerwowana mama 

powiedziała: 

- Koniec tego, od tej chwili macie być cicho i patrzeć na mnie! Tylko na mnie! 

Po 20 minutach czytania jeden z chłopców pyta: 

- Mamusiu, możemy już zamknąć oczy, bo nas bolą i chcielibyśmy już zasnąć. 

 
 


