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Rodzina i jej właściwe funkcjonowanie jest jednym z warunków uzyskiwania osiągnięć szkolnych, 

nawiązywania właściwych relacji rówieśniczych i rozwijania zainteresowań uczniów. Promocja wartości 

związanych z rodziną w naszej szkole jest jednym z bardzo ważnych elementów nauczania i wychowania. 

Udział szkoły w projekcie był konsekwencją wcześniej podejmowanych działań, ale też pozwolił w wyniku 

przeprowadzonych rozmów wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz ich analizy i obserwacji do wyboru 

problemów priorytetowych. Zespół projektowy  (koordynator i członkowie) wybrał następujący priorytet: 

historia mojej rodziny, wpływ rodziny na rozwój dziecka,  popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania 

czasu z rodziną; ustalił przyczyny problemów (osłabienie więzi rodzinnych, podjęcie szerszej współpracy z 

psychologiem i pedagogiem szkolnym, mała aktywność fizyczna) oraz sposoby  ich rozwiązania. Celami 

realizowanego projektu ”Rodzina jest super!” była promocja wartości rodziny, kształcenie 

odpowiedzialności za własny rozwój, podejmowanie zespołowych pomysłów i realizacja zadań, rozwijanie 

umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, rozwijanie 

umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz umiejętność stosowania teorii w praktyce. 

Dla osiągnięcia powyższych celów zostały  ustalone zadania, sposoby prezentacji efektów końcowych, 

ustalone terminy realizacji  oraz  wyznaczeni opiekunowie poszczególnych zadań. 

1. Historia mojej rodziny. 

➢ Konkurs na opis starej fotografii „Fotografia z rodzinnego albumu” dla klas 4-5. 

Zadaniem uczestników konkursu było odnalezienie w albumie rodzinnym starej fotografii i opisanie jej 

według wzoru (Kiedy i gdzie została wykonana? Z jakiej okazji? Kto znajduje się na fotografii? -z użyciem 

terminologii pokrewieństwa i powinowactwa). Z wykonaniem pracy  zmierzyło się 11 uczniów. Cieszymy 

się, że uczniowie poznali swoich przodków i historię swojej rodziny. 

➢ Konkurs literacki na opowiadanie z czasów młodości „Jak kiedyś bywało, czyli opowieści dziadków 

i rodziców” dla klas 6-7. 

Na konkurs wpłynęło 8 prac.  Uczniowie wysłuchali i spisali historie o pierwszej miłości, czasach wojny i 

okupacji, latach pięćdziesiątych i zmagania się z biedą oraz pustymi półkami w sklepach czy historią 

powstania figury św. Franciszka w Wojnowicach.                       

2.Wspieranie rozwoju dziecka. 

➢ Prezentacja ciekawego zawodu „Chcę być jak mama, tata”. 
• Klasa 1a z wychowawczynią skorzystała z zaproszenia rodziców jednego z uczniów do rodzinnej 

stolarni. Uczniowie wzięli udział w  warsztatach stolarskich i wykonali kuchenne deski do krojenia. 

Zostali zaproszeni również do ogrodu, a tam czekało na nich prawdziwe przyjęcie - tort 

przygotowany przez babcię Helenkę.  Poznali również prababcię Adelkę, która z uśmiechem na 

twarzy obserwowała bawiące się w jej ogrodzie dzieci. To było prawdziwe rodzinne spotkanie.  

• Klasa 3f z wychowawczynią dzięki uprzejmości mamy jednego z uczniów  odwiedziła stację 

uzdatniania wody w Opalenicy. Uczniowie  dowiedzieli się na czym polega praca w tym zakładzie 

oraz  w jaki sposób woda zostaje oczyszczana w specjalnych zbiornikach, a później czysta i zdatna 

do picia rozprowadzana jest w naszym mieście, a także kilku przyległych wsiach. 

➢ Uczniowie klas 7 podczas zajęć z doradztwa zawodowego ustnie prezentowali ciekawe zawody 

członków swojej rodziny. 

➢ Konkurs na prezentację multimedialną „Myśli o rodzinie” dla uczniów klas 5-6.. 

23 uczniów korzystając z zasobów internetowych, biblioteki szkolnej oraz  rodzinnych fotografii 

przygotowali prezentacje multimedialne.  



➢ Wystawa książek o tematyce prorodzinnej przygotowana przez bibliotekę szkolną w ramach Drzwi 

Otwartych 

➢ Pedagog szkolny przeprowadziła prelekcję dla rodziców klas 0-1  „Jak wspierać rozwój swojego 

dziecka?” oraz  przygotowała gazetkę informacyjną „Gdy dziecko ma kłopoty…” 

➢ Nauczyciele wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa szkolnego „Jak pracować 

z dzieckiem zdolnym?” 

➢ Wychowawcy klas 4- 7 w maju przeprowadzili zajęcia „Jestem asertywny” według przygotowanego 

scenariusza. 

3.Popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania czasu z rodziną. 
 

➢ Konkurs plastyczny „Robimy to razem”. 

Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3, których zadaniem było przedstawienie wspólnych działań 

rodzinnych. Na konkurs wpłynęło 16 prac, które zostały wystawione podczas Drzwi Otwartych 

organizowanych w szkole 12 maja br. Uczniowie przedstawili zróżnicowane  formy spędzania czasu z 

członkami rodziny, które były zachętą dla zwiedzających wystawę do podejmowania wysiłku, by mieć czas 

dla najbliższych i atrakcyjnie go spędzać.  

➢ Dzień Rodziny. 

Dnia 28 maja 2018r. uczniowie klasy 1c z wychowawczynią zaprosili do szkoły swoje rodziny. Dzieci 

przygotowały program artystyczny poświęcony świętu mam i tatusiów, a po występach zaprosili swoje 

rodziny (rodziców, rodzeństwo – młodsze i starsze, babcie) do wspólnej zabawy. Były gry planszowe 

(zaprojektowane przez dzieci), zabawy logiczne, konstrukcyjne, kreatywne, rzuty do celu, zbijanie kręgli 

oraz  tory przeszkód. Rodzice zadbali o słodkości i napoje. To było niezwykle miłe i udane spotkanie 

rodzinne. 

➢ Drzwi Otwarte w naszej szkole 

12. maja w jednej z sal lekcyjnych prezentowaliśmy prace konkursowe przygotowane w ramach projektu. 

Uczniowie wraz z rodzicami i rodzeństwem chętnie spędzali czas przy rodzinnych grach planszowych.  

➢ Piknik z okazji Dnia Dziecka  

• Klasy 5-7 wzięły udział w grze miejskiej „Żyjemy zdrowo”. Uczniowie na wyznaczonej trasie mieli 

do rozwiązania zadania m.in. dokończyć przysłowia o zdrowiu. Po dotarciu do mety przedstawiciele 

klas utworzyli hasło „Rodzina jest ok.” 

• Rodzeństwa zostały zaproszone do udziału w „Rodzinnym karaoke” i wspólnego wykonania 

popularnych piosenek oraz zabaw na wesoło- dzieci kontra dorośli. 

• Na zakończenie wspólnego świętowania zostały wręczone dyplomy, wyróżnienia i nagrody dla 

uczestników konkursów zrealizowanych w ramach projektu. 

Pozytywne opinie zebrane od nauczycieli, rodziców i uczniów pozwalają na wyciągniecie wniosku, 

że realizacja projektu w szkole przyczyniła się do: zwrócenia uwagi na potrzebę wspólnego i aktywnego 

spędzania czasu z rodziną oraz  korzystania z porady specjalistów, w sytuacjach wymagających ich 

pomocy, wzmocnienia więzi rodzinnych i  integracji społeczności szkolnej. 

Opracowanie  

Koordynator szkolny 

Danuta Stefańska 

 


