
Krzyżówka
Rozwiązanie krzyżówki  
stanowi hasło zawarte  
w wyróżnionych kratkach.

Hasła krzyżówki:
1) Każdy człowiek jest inny to znaczy, że ma swoją .….. 
2) Przejście z dzieciństwa ku dorosłości.
3) Szybkie zmiany fizyczne i psychiczne to …… człowieka.
4) Inaczej wymuszanie.
5) Dział medycyny zajmujący się wpływem środowiska na zdrowie człowieka.
6) Prasa, radio, telewizja.
7) Realizowane przez rodziców w stosunku do dzieci.
8) Jest podstawą skutecznego porozumiewania się.
9) Dotykają współczesnego człowieka.
10) To bracia i siostry.
11)  Towarzyszy sytuacjom trudnym.
12)  Nazwa osobistych sfer człowieka, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.
13)  Zaczynamy doceniać je, gdy zachorujemy.
14)  Warto ją nieść innym lub o nią prosić w potrzebie.
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GRUPa i – Wykorzystując opowiadanie „Rodzinny skarb” oraz podręcznik „Wędrując ku dorosłości” str. 11, 
proszę na plakacie w formie graficznej przedstawić: charakterystyczne cechy, np. zwyczaje, tradycje rodziny 
wielopokoleniowej.

Czas pracy: 10 minut
 

Małgorzata Sasin, „Rodzinny skarb”
Mój błogi sen przerwało miarowe stukanie kropel deszczu o parapet. „Znowu leje!” – pomyślałam 
naciągając kołdrę na głowę, aby uwolnić się od nieprzyjemnego dźwięku, zwiastującego kolejny desz-
czowy dzień. 

– Zosiu, czy masz jakieś plany na dziś? – usłyszałam tuż nad sobą głos mamy.
– Nuda, nuda, nuda – oto mój plan – odpowiedziałam, nie wystawiając nosa spod kołdry. 
– Skoro zamierzasz dzisiaj się nudzić, to może poszukamy na strychu jakichś skarbów i przy okazji 

zrobimy porządek? – pytanie to brzmiało jak prośba, której nie można zlekceważyć. 
Leniwie zwlokłam się z łóżka i po chwili byłam już gotowa do dzieła. Strych był pełen rupieci, 

szpargałów, zepsutych zabawek i przeróżnych dziwnych pakunków. Same starocie, liczące chyba pół 
wieku, albo i więcej. 

W najdalszym kącie, między starym bujanym fotelem a podniszczoną komodą, stała skrzynia 
prababci Oli. Zawsze korciło mnie, aby do niej zajrzeć. Czułam, że kryje w sobie coś niezwykłego. 
Delikatnie otworzyłam wieko. Wśród różnych babskich fatałaszków znalazłam drewniane pudełko, a w 
nim mnóstwo pożółkłych ze starości zdjęć. Usiadłam na podłodze opierając się o skrzynię i zaczęłam 
je ostrożnie przeglądać. Wkrótce dołączyła do mnie mama. 

– To pradziadek Stefan podczas pracy w polu, a to babcia Jadzia na kucyku, gdy była jeszcze mała. 
To wujek Staszek z kolegami ze szkoły, a to prababcia Ola ze swoją serdeczną przyjaciółką. Ta mała 
uśmiechnięta dziewczynka z misiem w dłoniach, to ja – mówiła mama. Potrafiła rozpoznać na zdję-
ciach prawie każdą osobę. Przy niektórych zatrzymywała się na dłużej, by opowiedzieć o niej jakąś 
niezwykłą historię. 

 Moją uwagę przykuła jedna bardzo stara fotografia. Była na niej piękna młoda dziewczyna, opa-
trująca rannego żołnierza. 

– Zobacz, jakie ma śliczne, duże oczy. Zupełnie jak ty – zauważyła mama.
– I chyba nawet jest do mnie bardzo podobna – odpowiedziałam.
– To twoja prapraprababcia Klara podczas bitwy warszawskiej w 1920 r. Miała wówczas 18 lat. 
 Mama zaimponowała mi wiedzą. Okazało się, że kiedy była w moim wieku, babcia zaprowadziła 

ją na strych, wyjęła ze skrzyni pudełko ze zdjęciami i długo opowiadała o losach naszych przodków.
– Wiesz mamusiu, schowajmy zdjęcia do pudełka. Kiedyś przyprowadzę tu swoje dzieci i opowiem 

im to wszystko, co dzisiaj usłyszałam od ciebie. 
– Nie, nie pozwolę – odezwał się Wojtek, który od dłuższej chwili przysłuchiwał się naszej rozmowie.
– Nie pozwolę, by taki skarb został na wiele lat zamknięty na dnie skrzyni. Te fotografie to przecież 

historia naszych przodków. Powinniśmy nosić ją w swoich sercach, dla potomnych.
Pomysł, na który wpadł mój starszy brat był szalony, ale wszyscy zapaliliśmy się do jego realizacji. 

Postanowiliśmy zorganizować rodzinny zjazd. Wojtek przygotuje fotografie do komputerowej pre-
zentacji, mama – poczęstunek, ja – zaproszenia, które tata dostarczy naszym krewnym. Wspólnie 
udekorujemy gościnny pokój i wybierzemy patriotyczne pieśni, które zapewne będziemy wspólnie 
śpiewać. Nie mogliśmy już doczekać się spotkania, zwłaszcza że przybędzie stryjek naszego taty, znany 
rodzinny gawędziarz. Zapewne uraczy nas niejedną historyczną opowieścią. A potem zrobimy wspólne 
zdjęcia i włożymy je do pudełka, które zaniosę na strych. Zostawię je dla potomnych, by historia naszej 
rodziny nieprzerwanie trwała dalej. Kto wie, może za jakiś czas, w deszczowy dzień, moja praprapra-
wnuczka znajdzie je w wielkiej skrzyni? 
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GRUPa ii – Wykorzystując otrzymany tekst i podręcznik „Wędrując ku dorosłości”, str. 11, proszę na pla-
kacie w formie graficznej przedstawić: charakterystyczne cechy, np. zwyczaje, tradycje rodziny małżeńskiej 
(nuklearnej).

Czas pracy: 10 minut

Rodzina nuklearna
Rodzina nuklearna – to rodzina mała, dwupokoleniowa, którą tworzą rodzice oraz dzieci. Rodzinę 
nuklearną łączą dwa typy więzi społecznych: małżeńskie i rodzicielskie. Coraz częściej jest to rodzina 
nieliczna; funkcjonuje model 2+1 (rodzice i jedno dziecko) lub 2+2 (rodzice i dwoje dzieci). Ma to 
niemały wpływ na demograficzny obraz danego kraju i społeczeństwa (zmniejsza się liczba ludności). 
Wychowaniem dzieci, obok rodziców, w wielu przypadkach zajmują się wyspecjalizowane instytucje, 
takie jak żłobki czy przedszkola. Rodzice mają obowiązek zapewnić opiekę materialną dzieciom do 
uzyskania pełnoletności, jednak dzieci zamieszkują z rodzicami do momentu usamodzielnienia się. 

https://eszkola.pl/wos/rodzaje–i–typy–rodzin–3582.html?strona=3  
(dostęp: 04.07.2019).

Moja rodzina
Mam na imię Ola. Moja kochana rodzinka składa się z taty – Marka, mamy – Gosi oraz brata – Pawła. 
(…) Jego osiem lat jest doskonałym pretekstem podczas sprzeczek na uniewinnianie się przed rodziną 
i zrzucanie całej winy na mnie. Według członków rodziny jest on bardzo utalentowanym i zapalonym 
piłkarzem, dla którego oprócz gry nic się nie liczy. Gdyby mu pozwolono, całe życie spędziłby kopiąc 
tę beznadziejną i bezużyteczną piłkę. Ja nie widzę w niej nic ciekawego. Jest uczniem drugiej klasy 
i nie wiem, jakim cudem osiąga bardzo dobre wyniki. Nauczyciele uważają go za zdolnego i inteligent-
nego chłopca. Ja sądzę zupełnie inaczej. Moja mama jest księgową i uwielbia porządek. Lubi pracować 
i sprzątać. Gdy zauważy bałagan na jednej z moich półek organizuje pilota i wszystko leci na ziemię. 
Pewnie myśli, że w ten sposób nauczy mnie systematyczności i odpowiedzialności. Wątpię, bo w moim 
przypadku „pracoholizm” nie jest uwarunkowany genetycznie.

Mój tata ma na imię Marek. Praca nie pozwala mu na codzienne widywanie się ze mną, ale wszyst-
kie weekendy spędzamy wspólnie. Jeździmy wtedy na ryby, nad morze lub na inną równie ciekawą 
wspólną wyprawę. Każdą okazję na spotkanie wykorzystuję w stu procentach. Tata uwielbia łowić ryby 
oraz spędzać czas wspólnie z nami. Ostatnio bardzo wiele czasu zajmuje mu nadzorowanie budowy 
naszego jaskrawożółtego domku. Nie przeszkadza mu to jednak w poświęcaniu czasu rodzinie. 

Często odwiedzamy moich dziadków. Podczas wakacji organizujemy grilla na ich działce, zaprasza-
jąc wszystkich członków rodziny. Czasu spędzonego we wspólnym gronie nigdy nie żałuję, ponieważ 
dzięki takim spotkaniom dowiaduję się wiele ciekawych rzeczy, między innymi: w jak zabawnych 
okolicznościach poznali się moi dziadkowie lub jakie numery wykręcała moja mama w dzieciństwie. 
Wszystkie ważne uroczystości, takie jak imieniny, urodziny i święta spędzamy również razem. Moja 
babcia bardzo troszczy się o wszystkie wnuki. Czasami nawet za bardzo nas rozpieszcza, lecz mi to nie prze-
szkadza, gdyż uwielbiam spędzać czas w jej domu, zajadając się pysznym ciastem, zrobionym przez nią.  
Bardzo kocham moją całą rodzinę i bardzo się cieszę, że ją posiadam. Nigdy bym jej nie zamieniła na 
żadną inną. 

https://sciaga.pl/tag/humorystyczny–opis–mojej–rodziny/(dostęp: 04.07.2019).
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Grupa iii – Wykorzystując otrzymany tekst i podręcznik „Wędrując ku dorosłości”, str. 12, proszę na pla-
kacie w formie graficznej przedstawić: charakterystyczne cechy np. zwyczaje, tradycje rodziny adopcyjnej.

Czas pracy: 10 minut

Księżniczka
To była chyba piąta klasa. Wracaliśmy do szkoły z lekcji WF-u na hali sportowej. Koleżanka chciała mi 
dokuczyć i powiedziała, że jestem adoptowana i nie powinnam się odzywać w kwestiach rodzinnych. 
Zabolało mnie to, ale pomyślałam: „Co ona gada?” – wspomina Weronika, która wiedziała już, czym 
jest adopcja – miała przecież jedenaście czy dwanaście lat. 

Kiedy wróciła do domu, zrelacjonowała mamie szkolną sprzeczkę. Spodziewała się usłyszeć: „Nie 
przejmuj się, dzieci w tym wieku potrafią dokuczyć. Oczywiście, że to nieprawda”, ale mama nie powie-
działa nic. Odezwała się dopiero po chwili: „Myślałam, że wiesz. Przecież od zawsze jeździmy na zjazdy 
rodzin adopcyjnych i przyjaciół”. 

Weronika pamiętała zjazdy doskonale – jako świetną okazję do zabawy z innymi dziećmi. Była 
jednak przekonana, że to one zostały adoptowane, a jej rodzina to właśnie ci „przyjaciele”….

– Zrobiło mi się smutno, popłakałam się – przyznaje. 
– Czułam wtedy, że wolałabym poznać prawdę wcześniej. Choć z drugiej strony nie wyobrażam 

sobie, kiedy i jak mama i tata mieliby mi o tym powiedzieć – dodaje. (…)
O swoich biologicznych rodzicach Weronika wie niewiele.
– Mama i tata powiedzieli, że urodziła mnie kobieta w średnim wieku. Podobno nie chciała mieć ze 

mną kontaktu, a oddanie mnie do adopcji to nie była pochopna decyzja. (…)
Moi rodzice bardzo lubią opowiadać tę historię (…), gdy dostali telefon z Ośrodka Adopcyjnego 

pojechali, zobaczyli mnie po raz pierwszy i od razu wiedzieli, że jestem ich księżniczką.
(…) – Zastanawiałam się, czy powinnam szukać biologicznych rodziców. (…) 
– … nie czuję potrzeby, aby szukać po świecie kogoś, kto i mnie nie szukał. Bo jakby to było? Mia-

łabym mieć dwie mamy? Nie, moją mamą jest ta, która mnie wychowała. Mam rodzinę, którą kocham 
i która mnie kocha. Myślałam kiedyś, że jestem z ich krwi i kości. Okej, nie jestem, mam inne geny, ale 
mimo to wiem, kim jestem. Wiem, że jestem ICH.

Magdalena Guziak–Nowak, „Dzieci z serca”, Opole 2018
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Grupa iV – Wykorzystując własną wiedzę, otrzymane opowiadanie „O gwiazdach, łzach i nadziei” tekst 
i podręcznik „Wędrując ku dorosłości”, str. 11, proszę na plakacie w formie graficznej przedstawić: charakte-
rystyczne cechy, np. zwyczaje, tradycje rodziny zastępczej.

Czas pracy: 10 minut

Małgorzata Sasin, „O gwiazdach, łzach i nadziei”
Wieczorem, gdy pogasną już wszystkie światła, lubię spoglądać w niebo. Patrzę w bezkresną dal usłaną 
gwiazdami i rozmyślam o rodzicach: o tym, czy tata przestał pić, czy mama za nami tęskni i czy kiedyś 
do nich wrócimy. 

 Dzisiaj również wygodnie ułożyłem głowę na parapecie okna, podpierając ją rękoma. Spojrzałem 
w górę, ale gwiazd na niebie nie zobaczyłem. Jest za to deszcz, który ogromnymi kroplami spływa po 
szybie, jak łzy po policzku skrzywdzonego dziecka. Mój palec zsuwa się po szybie razem z każdą naj-
większą kroplą. Ta kropla – jak łza Julki, mojej siostry, która ze strachu chowała się do szafy, gdy pijany 
tata awanturował się i rzucał na oślep wszystkim, co wpadło mu w ręce. Tamta – moja, gdy rodzice 
zostawiali nas samych w domu i nie wracali przez całą noc. A te największe, to łzy wylane wtedy, gdy 
obcy ludzie zabierali nas z domu, bo tak nakazał sąd.

 Państwo Malińscy są naszą nową rodziną, zastępczą. Jest nam u nich dobrze. Mamy swój pokój, 
zabawki, nowe ubrania i nigdy nie jesteśmy głodni. Dbają o nas tak samo jak o swoje dzieci, a mają ich 
dwoje. I wreszcie Julka spokojnie przesypia całą noc. Szkoda, że to tylko na jakiś czas, na zastępstwo. 
Zastępczy rodzice, zastępcze rodzeństwo, nawet kot Bono tylko w zastępstwie za naszego Mruczka. 
Co będzie z nami dalej? 

 Deszcz powoli przestaje padać i krople rzadziej stukają o szybę. Może jeszcze tej nocy uda mi się 
ujrzeć gwiazdy? Mam taką nadzieję. I mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do rodziców. Mama nas przy-
tuli, a tata zabierze do kina. I będą nas bardzo kochać. 
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Grupa V – Wykorzystując własną wiedzę, otrzymany tekst i podręcznik „Wędrując ku dorosłości”, str. 11, 
proszę na plakacie w formie graficznej przedstawić: charakterystyczne cechy, np. zwyczaje, tradycje rodziny 
zrekonstruowanej.

Czas pracy: 10 minut

co to znaczy – rodzina patchworkowa?
Terminem tym określa się rodziny „posklejane z kawałków”, czyli są w nich członkowie innych rodzin, 
które się rozpadły (np. dzieci z rozwiedzionego małżeństwa i ich rodzice), nowi partnerzy rodziców, 
teściowie – ci nowi i dawni, a także wiele innych osób, które stanowią część każdej z rodzin. W psy-
chologii tego typu rodziny określa się mianem rodzin zrekonstruowanych, czyli takich, w których co 
najmniej jedno dziecko nie jest dzieckiem wychowującej go pary. Rodziny takie powstają w wyniku 
rozpadu wcześniejszych struktur, który następuje na skutek śmierci jednego z rodziców albo ich roz-
wodu, rozstania.

„Zszywanie patchworku” jest procesem długotrwałym i wymaga zaangażowania wszystkich 
członków rodziny. Proces ten charakteryzuje pewna dynamika – początkowo członkowie rodziny 
doświadczają silnych, często skrajnych emocji, a od ich podejścia (zdolności do kompromisów, chęci 
współpracy) i zaangażowania zależy to, jak układają się ich dalsze relacje. 

www.babyboom.pl/rodzina_patchworkowa_co_to_takiego.html (dostęp: 02.04.2019).

PaTcHWORK
Moi rodzice rozstali się jak byłam malutka. Nie pamiętam jak to było, gdy mieszkaliśmy wszyscy 
razem. Oszczędzili mi życia w atmosferze kłótni, nerwów. Jednocześnie nigdy nie odczułam, że 
mam ich osobno. Widywałam tatę i rodzinę z jego strony tak często, jak chciałam. Emocje jakie 
towarzyszyły całej sytuacji mogły odbić się na mnie, ale rodzice nigdy do tego nie dopuszczali. 
W końcu każde z nich ułożyło sobie życie z kimś innym. Dzięki żonie taty, mam dzisiaj rodzeń-
stwo :). Wprawdzie nie wiążą nas więzy krwi, ale tak właśnie traktujemy siebie nawzajem. 
Ponadto… moja mama i Ania, żona taty, bardzo się polubiły i dzisiaj są dobrymi koleżankami :). 
Żeby było śmieszniej, obie urodziły się 16. dnia miesiąca i są z tego samego rocznika – 10 lat 
młodsze od swojego męża :). Hitem wśród rodziny i znajomych był fakt, gdy moja siostra wraz 
ze swoim przyszłym mężem zaprosili na ślub i wesele moją mamę! Możecie sobie wyobra-
zić miny gości i mojego taty, który chodził dumny jak paw, że ma przy sobie obecną i byłą żonę 
:). Do dzisiaj wszyscy razem spotykamy się i żyjemy jak jedna wielka rodzina. Można? Można! 
W maju 2011 moja mama zachorowała na raka. Złośliwego. Natychmiast operacja, później radiotera-
pia. Wiecie co było w tym wszystkim wspaniałe? Wsparcie, na jakie mogłyśmy liczyć. A od kogo było 
ono naprawdę duże? Od Ani – obecnej żony ex męża. Telefony, sms’y, wizyty w szpitalu. Gesty wsparcia 
na każdym kroku. Nigdy jej tego nie zapomnimy.

Teraz każdy patrząc na Halinkę i nie wiedząc, że 4 lata temu przeszła taką walkę, przeciera oczy ze 
zdziwienia. (…)

Napisałam o tym wszystkim dlatego, że chcę (…) pokazać, że można nie tylko nie drzeć kotów 
z byłym mężem/żoną i ich obecnymi partnerami, ale wręcz stworzyć super relacje, z których czerpać 
będzie cała rodzina. Niestety, póki co zdecydowanie częściej są kłótnie i niesnaski, a żeby było inaczej, 
potrzebna jest dojrzałość wszystkich stron.

 http://halikari.pl/patchwork–nie–taki–straszny–jak–go–maluja/ (dostęp: 02.04.2019).


