
Relacja z obchodów święta rodziny „DWIE  GODZINY DLA RODZINY” 

przez  Publiczne Przedszkole w Jodłówce, gmina Rzezawa, powiat Bochnia, woj. małopolskie 

 

 

Rodzinne pogaduszki  

Przez ostatni tydzień realizowaliśmy projekt "Wspomnienia łączą pokolenia". Każdego dnia 

dzieci zadawały swoim bliskim dwa pytania. W ten sposób miały okazję poznać różne 

rodzinne wspomnienia i historie. Wszystkie "Smerfy" były mocno zaangażowane, a chętni 

mogli podzielić się swoimi opowieściami z kolegami w przedszkolu .  

 

pogaduszka 1          https://youtu.be/TTXOnug6YcQ 

1. Kto wybrał imię dla Ciebie, dla Twoich rodziców, dziadków? Upewnij się, że znasz ich 

imiona. 

2. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? A czy wiesz, co najbardziej lubią jeść Twoi bliscy? 

 

pogaduszka 2         https://youtu.be/CntPf-v0mZ8  

 

 3. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Jaką porę lubią Twoi rodzice, dziadkowie? 

4. Jakie baśnie i bajki lubili Twoi rodzice, kiedy byli dziećmi? 

 

pogaduszka 3       https://youtu.be/8lILjIfoajA 

 

5. Jakie jest teraz (kiedy są dorośli) ulubione zajęcie Twojej babci, dziadka? 

6. W co lubili się bawić Twoi rodzice, kiedy byli dziećmi? 

 

pogaduszka 4         https://youtu.be/jKxusGG4KYc 

 

7. O jakim zawodzie marzyli Twoi rodzice, dziadkowie, kiedy byli dziećmi? A Ty, kim 

chciałbyś zostać, kiedy dorośniesz? 

8. Co jest fajniejsze według Ciebie, dzieciństwo czy dorosłość? A co myślą o tym Twoi 

bliscy? 

 

 

W najstarszej grupie dzieci 5 i 6 letnich zajęcia  odbywały się  trochę inaczej. 

 

mamo, tato, babciu dziadku, powiedz mi... 

 

        Tydzień tematycznie poświęcony rodzinie przeprowadziliśmy korzystając z  koncepcji 

Celestyna Freineta. Posłużyliśmy się techniką doświadczeń poszukujących, w której istotą 

jest własna aktywność dziecka, skierowana na poznawanie najbliższego otoczenia, czyli m.in. 

zdobywanie wiedzy o życiu i o osobie. Uzyskane informacje mogą wzbogacić lub 

systematyzować wiedzę dziecka oraz zachęcić do dalszych indywidualnych poszukiwań. 

 

Dzieci wcielały się w rolę reporterów, zapisując pytania w formie symboli na fiszkach. 

Następnie zabierały je do domu, zdobywały potrzebne informacje, zapamiętując lub rysując 

odpowiedzi. Kolejnego dnia prezentowały je na forum grupy. 
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Co zrobiliby Wasi rodzice, gdyby wygrali 1000 000 zł ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QrDTWCCHDVE&feature=autoshare  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QrDTWCCHDVE&feature=autoshare


 

Krótka   relacja  z uroczystości na stronie internetowej   Gminy Rzezawa 

 

http://www.rzezawa.pl/component/k2/item/1292-relacja-z-dnia-rodziny-pod-hasłem-„dwie-

godziny-dla-rodziny” 

 

Święto  Rodziny obchodziliśmy   dnia  16 maja 2015 r. w hali sportowej przy Gimnazjum w 

Rzezawie od godz. 14.00 do 16.00 

Rodziny przychodząc wspólnie ubierały sale dmuchając kolorowe balony. 

Przedszkolaki zatańczyły dla rodziców sambę i  powitały ich piosenką i wierszem. 

Kolejną atrakcją były tańce i zabawy prowadzone przez wodzireja. 

Dużą atrakcją cieszyły się zabawy z chustą animacyjną takie jak „Parasol”, Statek na morzu”, 

„Rekin”. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami. 

Cała uroczystość trwała dwie godziny i zakończyliśmy ją  odśpiewaniem 100 lat dla rodziców 

wręczając upominki ze słodkimi całusami. 

 

Zdjęcia z uroczystości: 

https://plus.google.com/photos/107354764964035449315/albums/6151024164584822241 

 

Filmy: 

 

https://youtu.be/7iDmG9aTM4o 

 

https://youtu.be/vOCrbsOnrP0 

 

https://youtu.be/q074sTLtvXk 

 

https://youtu.be/7aVvYuomiEA 

 

https://youtu.be/OOF7PtC9_8g 

 

https://youtu.be/sCzN_Uf_IWg 

 

https://youtu.be/bjPUmicF0cY 
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