
Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne 

25.05-29.05.2020r., 6h.lekcyjnych 

Temat: Moja Rodzina 

- Drzewo genealogiczne; 

- Portret mojej rodziny; 

- Moje obowiązki w rodzinie; 

Dzień dobry, Witam serdecznie na naszych zajęciach, na których dowiemy się przede 

wszystkim - co to jest ,,Drzewo Genealogiczne” 

Zapraszam  

 

Swoich najbliższych można poznawać na różne sposoby. Jednym z nich jest tworzenie 

drzewa genealogicznego, będącego odzwierciedleniem naszych więzi rodzinnych.  

W przedszkolu i we wczesnych latach nauki szkolnej dzieci poznają jego najprostszą 

wersję, obrazującą ich rodzeństwo, rodziców i dziadków. Choć jest to tylko prosty 

obraz, może okazać się świetnym wstępem do poznania historii rodziny. Bliższego 

poznania rodziców i dziadków: kim są, gdzie pracują, co kochają robić, jakie mają pasje 

i zainteresowania.  

Aby bliżej zapoznać się z tematem drzewa genealogicznego zapraszam do obejrzenia 

filmu: ,,Moje Drzewo Genealogiczne" Co wiemy o swoich przodkach i jak daleko sięgają 

nasze korzenie na te pytania odpowiedzi szukali uczniowie wieluńskich szkół. Z historią 

swoich rodów mierzyli się w ramach 10 jubileuszowej edycji konkursu "Moje Drzewo 

Genealogiczne" zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

Zapraszam podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=TBJyutFiuks 

Jak wykonać własne drzewo genealogiczne? 

pooglądajmy: https://www.youtube.com/watch?v=0LcaNs688W8 

https://www.youtube.com/watch?v=TBJyutFiuks
https://www.youtube.com/watch?v=0LcaNs688W8


 

Moi kochani postarajcie się wykonać drzewo genealogiczne swojej rodziny 

 Na następnych stronach podaję szablony 



 

 

 

 

 

 



Wydrukuj drzewo genealogiczne i uzupełnij je imionami członków swojej rodziny. 

Możesz wykorzystać gotowe drzewo z miejscami do uzupełnienia albo wydrukować 

osobno drzewo i osobno ramki na imiona w takiej liczbie, jakiej potrzebujesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Mam nadzieję, że udało się Wam wykonać swoje drzewo genealogiczne? Brawo!!!  

Odnaleźliście swoich przodków?  A może dowiedzieliście się coś ciekawego na ich temat? 

To teraz wykonajcie pracę plastyczną o mojej rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Wytnij, połącz obrazki w całość i wklej do zeszytu 

 

 



Moje obowiązki w rodzinie 

Przypatrz się uważnie obrazkom poniżej i opowiedz, jakie czynności wykonują dzieci, co 

należy do ich obowiązków domowych? 

 

 

 

 

 



 

 

A co należy do Twoich obowiązków w rodzinie? 

Wymień je i zapisz w zeszycie 

 

Moi Drodzy  Rodzina to nie tylko Dom, Rodzina to też nasza szkoła, klasa, którą tworzymy,  

dlatego dbajmy o Nią, aby czuć się w niej bezpiecznie i dobrze.  

Na zakończenie naszego spotkania króciutki film, na który zapraszam wszystkich 

Podaj dalej - film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=rg7p3IF_bE0 

https://www.youtube.com/watch?v=rg7p3IF_bE0


Życzę miłego oglądania  

Wasza pani Ania Goleń 

 

  

 


