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JAKA TO RODZINKA 

___________________________________ 

Warsztat dla przedszkolaków 

Podtytuł: warsztat poświęcony modelom rodziny w róŜnych krajach – 
wprowadzający do cyklu zajęć 
 

Cykl zajęć: Poznajmy się – Lesznowola Gminą wielu kultur 

Cele: 

• zapoznanie z modelem rodziny i stylem Ŝycia w Polsce, Turcji, Wietnamie i 

Chinach 

• uwraŜliwienie dzieci na podobieństwa i róŜnice kulturowe  

 

Potrzebne środki i materiały:  

ilustracje rodzin (załącznik 1, 1a, 1b), informacje o rodzinach (załącznik 2), magnesy, 

tablica, kartki, kredki, flamastry, muzyka wietnamska, chińska i turecka; kreda, 

schematy drzewa (załącznik 3), karteczki z imionami i opisami członków rodziny 

Abdula (załącznik 4), opowieść o rodzinie Abdula (załącznik 5), noŜyczki 

Realizacja 

 

Wstęp: Nauczyciel zapowiada, Ŝe dziś porozmawiamy o rodzinie i pyta dzieci: co to 

jest rodzina?, kto moŜe wchodzić w skład rodziny?, jak duŜe mogą być rodziny? Być 

moŜe dzieci będą chciały się podzielić ile sami mają rodzeństwa, czy duŜo cioć i 

wujków, czy wielu kuzynów i kuzynek. OkaŜe się, Ŝe rodziny są bardzo róŜne – jedne 

mniejsze, inne większe; jedne dwu-, a inne trzy- lub nawet czasem 

czteropokoleniowe. A jak wyglądają rodziny poza granicami Polski? Nauczyciel 
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zaprasza do zapoznania się z niezwykle przyjaznymi rodzinami z Turcji, Chin i 

Wietnamu.     

 
Rodzinny obrazek: Nauczyciel pokazuje dzieciom zdjęcia kilku rodzin – wietnamskiej, 

chińskiej i tureckiej, opowiadając krótko o rodzinach w kaŜdym z tych krajów 

(załącznik 2). Następnie przyczepia zdjęcia do tablicy i prosi grupę, by narysowała 

członków swojej najbliŜszej rodziny i kaŜdy, gdy będzie gotowy równieŜ przyczepił go 

do tablicy. W ten sposób powstanie wielki, kolorowy, rodzinny obrazek; który będzie 

towarzyszył grupie do końca zajęć.  

 

Muzykalna rodzinka: Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy ruchowej. Puszcza 

muzykę chińską i mówi, Ŝe teraz na chwilkę przenosimy się do Chin, gdzie rodzina, 

którą odwiedzimy liczy 3 osoby (mama, tata i dziecko). Dzieci powinny w takt muzyki 

swobodnie poruszać się po sali, a gdy się ona zatrzyma jak najszybciej stworzyć 3-

osobowe grupki symbolizujące chińskie rodziny. Podobnie sytuacja będzie wyglądać 

w dalszej części zabawy, gdy zabrzmi muzyka wietnamska i grupa odwiedzi rodzinę 

pochodzącą z tamtych stron i składającą się z 5 członków (mamy, taty i dwójki 

dzieci). Zostanie jeszcze tylko podróŜ do Turcji, gdzie rodzina; którą dzieci odwiedzą 

liczy dokładnie tyle osób, ile jest w grupie. Po ustaniu muzyki dzieci obrazując wielką, 

turecką rodzinę; powinny skupić się jak najszybciej na środku sali. Zabawę moŜna 

powtórzyć. Warto dodać wówczas zamiast swobodnego marszu elementy ruchowe 

np. poruszać się w szybkim tempie jak tata spieszący się rano do pracy albo w 

podskokach jak dzieci idące do przedszkola albo mieszając duŜą łyŜką zupę, jak 

babcia przygotowująca obiad dla całej rodziny etc.    

 

Drzewo jednej rodziny: Nauczyciel rysuje na tablicy schemat drzewa (załącznik 3). 

Następnie prosi, aby dzieci wylosowały karteczki z imionami i krótkim opisem 

członków pewnej wielkiej, tureckiej rodziny – rodziny Abdula (załącznik 4). Prosi by 

kaŜdy na karteczce narysował daną osobę i czyta głośno kaŜdemu opis cechy dla 

niej charakterystycznej. Wszystkie te cechy będą bardzo waŜne w opowieści o 

rodzinie Abdula, która pozwoli ustalić wszystkie rodzinne więzy i uzupełnić widniejący 

na tablicy schemat drzewa. Gdy wszystkie portrety są juŜ gotowe, nauczyciel czyta 

wszystkim opowieść (załącznik 5), zatrzymując się, kiedy pojawia się imię kolejnego 

członka rodziny wraz z podanymi charakterystycznymi cechami wyglądu ukazanymi 
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takŜe na rysunkach dzieci. Ich zadaniem natomiast jest śledzenie opowieści i 

przyczepienie swojego rysunku w odpowiednim miejscu na rodzinnym drzewie 

(pradziadkowie powinni znaleźć się najwyŜej, a ostatnie pokolenie najniŜej). Na 

koniec warto wręczyć dzieciom wydrukowane schematy pustych drzew 

genealogicznych (załącznik 3), aby mogły je uzupełnić w domu wspólnie ze swoimi 

rodzicami. 

Gdyby okazało się, Ŝe losów z opisem członków rodziny jest mniej niŜ uczniów w 

klasie, moŜna dodać losy z kuzynami Abdula, którzy równieŜ zostali wspomniani w 

historii. 

 

Podsumowanie: Nauczyciel pyta dzieci, w jakich krajach zawitały podczas zajęć i 

jakie rodziny tam poznały. Czy były one duŜe, czy małe? Ilu członków sobie liczyły? 

Przypomina, Ŝe warto zapytać rodziców o korzenie rodzinne – jak miały na imię 

prababcie i pradziadkowie, ile mieli dzieci; a ile wnucząt. MoŜe wspólnie z rodzicami 

uda się uzupełnić drzewa ich rodzin od pradziadów po nich samych i ich 

rodzeństwo. 

 

    

Załącznik 2 

Turcja 

W Turcji ojciec jest traktowany, jak głowa rodziny i to on podejmuje rodzinne decyzje 

w najwaŜniejszych sprawach. Po nim główną podporą i osobą, która pomaga, broni, 

gdy trzeba i, której równieŜ trzeba słuchać, jest najstarszy brat. Więzi rodzinne są w 

Turcji bardzo waŜne i utrzymywane są bliskie relacje nie tylko z najbliŜszymi członkami 

rodziny, ale takŜe nieco dalszymi. Drzwi domu tureckiego są zawsze otarte dla innych 

i często moŜna tam spotkać zgromadzoną rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. Turcy lubią 

takŜe zapraszać nowo poznane osoby i wszystkich gości traktują bardzo Ŝyczliwie.  

 

Wietnam 

Rodziny wietnamskie nie są tak duŜe jak tureckie, a to ze względu na fakt, Ŝe w 

Wietnamie wolno mieć najwyŜej dwójkę dzieci. Zazwyczaj oboje rodzice pracują. 

Zwłaszcza tatusiowie duŜo czasu spędzają w pracy, a mamy, gdy wracają po 

zawodowych obowiązkach, zajmują się domem i dziećmi. Pomagają im często 

dziadkowie. Domy wietnamskie są równieŜ otwarte dla rodziny i sąsiadów, więc; gdy 
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wszyscy zakończą swoje codzienne obowiązki panuje w nich bardzo rodzinna, pełna 

wspólnoty i ciepła atmosfera. 

Chiny 

Podobnie w chińskich domach gościnności równieŜ nie brakuje i kaŜdy jest 

traktowany jak członek rodziny. Do kolegi, czy koleŜanki moŜna się zwrócić np. 

młodszy bracie lub młodsza siostro, nawet, gdy nie łączą ich więzy krwi. Podobnie 

jak w Wietnamie praca jest bardzo waŜna i zajmuje duŜą część dnia. Często takŜe 

pracują oboje rodzice i ciocie oraz dziadkowie okazują się wówczas duŜym 

wsparciem w opiece nad dziećmi. W Chinach wolno mieć tylko jedno dziecko; a 

jedynie bardzo zamoŜne rodziny mogą sobie pozwolić na dwójkę lub trójkę 

potomstwa.   
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Załącznik 3  
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Załącznik 4 
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Załącznik 5 

Rodzina Abdula 

Poznajcie pięcioletniego Abdula i jego rodzinę. Pradziadkowie Abdula (prababcia 

Semra o długich, czarnych, kręconych włosach i pradziadek Mahir z wielkimi, 

gęstymi wąsami oraz prababcia Emine o niezwykle długich rzęsach i pradziadek 

Mehmet o wielkich uszach) uzgodnili pewnego dnia, Ŝe córka Sermy i Mahira oraz 

syn Emine i Mehmeta zostaną małŜeństwem. Młodzi małŜonkowie byli z tego 

powodu bardzo szczęśliwi. Mowa oczywiście o dziadkach Abdula: Hatice i Mustafie. 

Hatice miała długą grzywkę zawsze przysłaniającą oczy, a Mustafa duŜe, czarne 

brwi; które się Hatice bardzo podobały. Mieli czwórkę dzieci: córki Zehrę, Famę i Elif 

oraz syna Kemala. Zehrę o jasnozielonych oczach wydali za Recepa – kupca o 

pulchnych policzkach (mieli oni razem trójkę dzieci); Fatmę o długim, wąskim nosie 

wydali za tancerza Omara o małych, wąskich, tajemniczych oczach (oni mieli razem 

trójkę dzieci); a najmłodszą Elif, która miała najdłuŜszy warkocz w mieście za duŜo od 

niej starszego Saliha, który nosił bujną brodę. Dla najstarszego syna Kemala, który był 

bardzo przystojny i miał charakterystyczny długi podbródek i ciemne, łączące się 

nad nosem brwi; wybrali Merve – dziewczynę o wielkich, zielonych oczach i 

drobnych ustach. To właśnie rodzice Abdula.  Abdul ma czwórkę rodzeństwa: 

młodszych braci bliźniaków o kręconych włosach – Ahmeta i Abdullaha oraz dwie 

starsze siostry – pulchną Zelihę o prostych włosach do brody i Fadime, która ma 

drobne usta i długi podbródek po tacie. Ma go teŜ Abdul, jak i ostry nosek 

(przypominający dziób orła) i wielkie, zielone oczy po mamie. Teraz znacie juŜ całą, 

wielką rodzinę Abdula.   

 
 

 

 

 


