Blok tematyczny: Ja, moja rodzina і przyjaciele
Temat dnia: Relacje w rodzinie.
Cele lekcji: ćwiczenia słownikowe, tworzenie związków wyrazowych, formułowanie
samodzielnych wypowiedzi, odmiana rzeczownika przez przypadki i liczby, drama
Pomoce: zeszyty, przybory szkolne, słownik j. polskiego
Przebieg lekcji:
Nauczyciel: Dzień dobry. Tematem dzisiejszej lekcji będą relacje łączące członków
rodziny.
Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo RODZINA i prosi uczniów, aby na własnych
kartkach zapisali 6 wyrazów, które kojarzą im się z tym pojęciem (np. rodzice, dzieci,
dom, miłość, zaufanie, odpowiedzialność itd.). Po pracy indywidualnej uczniowie
kolejno odczytują swoje skojarzenia, które zapisujemy na tablicy w formie diagramu.

RODZINA

Na podstawie rysunku uczniowie wspólnie definiują pojęcie RODZINA. Następnie
porównują własną definicję z tą zamieszczoną w słowniku.
Rodzina – mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych;
rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska, stanowiąca
podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki
rodziców i dzieci względem siebie.
W kolejnym ćwiczeniu uczniowie indywidualnie przygotowują się do odpowiedzi. Ich
zadaniem jest dokończenie poniższych zdań.
1. Jestem podobny (-a) do ………………………………………………………..
2. Kiedy mam kłopoty, najczęściej rozmawiam z ……………………………….
3. Wolny czas najchętniej spędzam z ……………………………………………
4. Od mamy nauczyłem (-łam) się ……………………………………………….
5. Od taty nauczyłem (-łam) się ………………………………………………….
6. Od rodzeństwa nauczyłem (-łam) się …………………………………………
7. Z mojej rodziny najbardziej podziwiam ………………………………………..
8. Chciałabym/chciałbym naśladować …………………………………………..
Po skończonym ćwiczeniu zachęcamy uczniów do odczytania swoich wypowiedzi.

Następnie nauczyciel dzieli klasę na grupy 4-5 osobowe. W grupach uczniowie
przygotowują scenki z życia rodziny np. wspólny obiad, wyjazd na wakacje,
uroczystość rodzinna (czas na przygotowanie: 5-7 minut). Po zaprezentowaniu
scenek przez daną grupę pozostali uczniowie omawiają relacje w rodzinie
(pokrewieństwo, podobieństwo, wzajemna sympatia)
Podsumowując lekcję próbujemy wspólnie określić, jaka jest rola rodziny.


W rodzinie dzieci przychodzą na świat (prokreacja)



Rodzice wychowują dzieci, zapewniają im opiekę, wsparcie uczuciowe, byt
materialny i poczucie bezpieczeństwa.



Dzieci uczą się, jak żyć w większej grupie, w społeczeństwie



W rodzinie są przekazywane tradycje, zwyczaje, normy moralne i prawne.

Przydatne słownictwo:
rodzina – rodzinny/a/e, rodzinnie
rodzice – rodzicielstwo, rodzicielski
rodzina – bliska, bliższa, najbliższa, daleka, dalsza, własna, dobra, zgodna,
kochająca, skłócona, liczna, wielodzietna, tradycyjna, wielopokoleniowa
głowa rodziny, członek/ członkowie rodziny, senior/ nestor rodziny

