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Канникайнен И. А., 
учитель польского языка гимназии №6 г. Молодечно 

 
Отношения в семье зависят от нас 

 
Воспитание уважительного отношения к семье, людям разного 

возраста на уроке польского языка в 7 классе 
 
Тема: Семья. Периоды жизни человека. 
Цели: 

 развитие грамматических навыков диалогической и монологической речи; 
 формирование умения логического рассуждения; 
 воспитание уважения к людям разных возрастов. 

Ход урока 
1. Организационный момент 
Dzień dobry, Państwo. Dzisiaj porazmawiamy na zajęciach o tym, co każdy z 

was dobrze wie, o tych ludziach, które zawsze z nami, o członkach naszej rodziny. 
Będziemy na zajęciach grać, słuchać muzykę, malować, rozważać o życiu. 

2. Введение в ситуацию 
Dzieci muszą rozgadać krzyżówkę, żeby wyjaśnić temat zajęcia. 
brat 
siostra 
dziadek 
wnuczka 
babcia 
żona 
matka 
3. Повторение грамматических навыков 
Na zajęciach oprócz leksyki zawsze musi być gramatzczny temat. Dzisiaj u nas 

też tak będzie. Nie może istnieć bez czasowników być i mieć. 
Proszę powtarzyć odmianę czasowników i zrobić ćwiczenie w waszej karcie 

pracy (Dodatek 1)  i na tablice. 
4. Работа над созданием связного текста (работа в группах) 
Dzieci otrzymują paski papiery (Dodatek 2), na których zapisany monologi 

członków różnych rodzin. Uczniowie muszą znaleźć swoją rodzinę i zrobić w grupie 
prezentację. 

5. Знакомство с новой лексикой 
Na tablice zapisane nowe wyrazy. Nauczyciel razem z dziećmi wyjaśnia ich 

znaczenie. Dzieci muszą opowiedzieć, czym charakteryzuje się każdy okres życia 
człowieka. 

Niemowleństwo 
Dzieciństwo 
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Okres dojrzewania 
Młodość 
Wiek średni 
Starość 
6. Индивидуальная работа с раздаточным материалом 
Na kartach pracy ucznia i na tablice dzieci mają szkałę wieku człowieka. One 

muszą wyznaczyć na nią okresy życia człowieka. 
7. Прослушивание песни 
Dzieci muszą posłuchać piosenkę i odpowiedzieć na pytanie: Jaki okres życia 

człowieka bohater piosenki uważa za najbardziej szczęśliwy? Dlaczego? (Całe życio 
jest szczęśliwe) 

8. Аудирование 
Proszę posłuchać legendę i odpowiedzieć na pytanie: na czym poklega szczęście 

w rodzinie? 
Profesor i studenci 

Jednego razu profesor zapytał swoich studentów: co to znaczy rodzina? 
- Ale, Panie Profesorze! Jesteśmy jeszcze młodzi. Nie wiemy. 
- Proszę popatrzyć na dzbanek w moich rękach. On jest pusty. Teraz ja włożę do go 

wielkie kamienia. On pusty lub pełny? 
- Pełny. 
- Teraz dodajemy do go małe kamienia On pusty lub pełny? 
- Pełny, panie profesorze. 
- Dosypamy do go piasku. Pełny lub pusty? 
- Oczywiście, że pełny. 
- Teraz  dodajemy do dzbanka wody. Pełny on lub pusty? 
- Pełny. 
- Tak i rodzina. Ona składa się z różnych drobiazg, które my sami wkładamy do jej. 

Ale dzbanek rodziny jest krochki. Od nas zależy, co będziemy wlewać i wkładać, 
jaka ona będzie. 

9. Творческое задание 
Proszę na listeczkach z kamieniami (Dodatek 3) namalować, co na wasz pogląd 

leży w środku każdej rodziny. Co jest bardzo ważnym dla szczęścia członków rodziny. 
W końcu pracy proszę opowiadać o swoich wynikach. 

10. Рефлексия 
Dzieci mają 5 listeczków. One muszą napisać na nich, co dla każdego z nich jest 

ważnym w życiu. 
Teraz proszę wyrzucić taki listeczek, który wam nie bardzo ważny. 
Teraz jeden listeczek proszę oddać kolegie. 
Następny listeczek proszę pozyczyć choremu. 
Teraz jeden proszę oddać bratu lub siostrze. 
Ostatni listeczek to jest to, co najbardziej ważne dla was. Proszę przeczytać, co 

na nim napisane. 
11. Домашнее задание 
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Opowiad o swojej rodzinie. 
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Dodatek 1 
Karta pracy ucznia 

 
1. Odmiana czasowników być, mieć 
 

Ja – jestem, mam My – jesteśmy, mamy

Ty – jesteś, masz Wy – jesteście, macie 
On 
Ona – jest, ma 
ono 

Oni 
One – są, mają 
 

2. 
Ja ______________ szczęśliwy. Ja ____________wielką rodzinę. To ___________ 
moja mamcia, ojciec, siostra i ja. Też ja ______________ babcię i dziadka. Moja 
siostra _______________studentką i nie mieszka z nami. Moje babcia i dziadek 
_____________ na emeryturze. Moja rodzina ___________miła. 
 
3. 
Niemowleństwo  Okres 

dojrzewania 
 Wiek 

średni 
 

Dzieciństwo  Młodość  Starość  

 
4. 
 

0      1       3       5       7          10       15        20        30        35        40          50           60        70     80 
 
5. 

Miłość – любовь Rozumienie - понимание Zgoda - согласие Grzeczność - вежливость 
Poważanie – уважение Cierpliwość - терпение Dzieci - дети Czułość - нежность 
Opieka - забота Spoczuwanie - сочувствие Pieniądzy - деньги Wiara - доверие 
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Dodatek 2 
Dziękuję za pracu na zajęciach! 

Nazywam się Tom. Mam 40 lat. Jestem inżenierem. Mam nie bardzo wielką 
rodzinę. Moja żona ma na imię Agata. Ona ma 38 lat. Mamy syna i córkę. Córka 
nazywa się Kasia. Ona chodzi do 5 klasy. 

 
Nazywam się Janek. Jestem studentem i mam 22 lata. Moja rodzina – to ja, 

siostra, ojciec i mamcia. Mój ojciec jest inżenierem. On ma 40 lat. Mamcia pracuje w 
szkole. Siostra Kasia chodzi do 5 klasy. 

 
Ja jestem nauczycielką. Mam bardzo miłą rodzinę. Moja córka uczy się w 5 

klasie, a syn Janek jest studentem. On bardzo lubi różne samochody. Mój mąż 
pracuje na fabryce jako inżynier i zarabia dużo pieniądzy. Jestem szczęsliwa z taką 
rodziny. 

 
Uczę się w szkole. Tam pracuje i moja mamcia. Ona wykłada język polski. Ona 

jest bardzo piękna. Ja lubię malować i lubię mojgo brata. Ale on już dorosły, on jest 
student i nie mieszka z nami. Janek ma hobby. To są samochody. Mój ojciec ma 40 
lat. 

 
Ja mieszkam w Warszawie. Jestem bankirem. Jestem kawalerem, dletego że nie 

mam czasu szukać sobie żony. Moja rodzina mieszka na wsi. Moja mamcia i babcia 
bardzo lubią pracować w sadu. Hobby mojej mamci – to są róży. Moja siostra jest 
lekarką. Ona bardzo lubi swój zawód. 

 
Ja jestem już na emeryturze. Nie pracuję. Mieszkam ze swoją córką i wnuczką. 

Moja córka ma na imię Agata. Ona bardzo lubi kwiaty. Mój wnuk mieszka w 
Warszawie i ne często przyjezdża do nas. Wnuczka ma bardzo ważny zaw’d. Ona jest 
lekarką i pomaga ludziom. 

 
Jestem szczęśliwa. Mój syn Wacek mieszka w stolice i jest bankirem. Moja 

córka ma ulubiony zawód, ona pomaga ludziom, kiedy oni są chore, poniważ jest 
lekarką. Moja mamcia już nie pracuje, ona ma 65 lat, mieszka z nami na wsi. A ja 
bardzo lubię czerwone róży. 

 
Jestem lekarką i bardzo lubię swój zawód. Moja mamcia nazywa się Ala i jest 

bardzo dobrą kobietą. Ona lubi kwiaty. Moja babcia ma 65 lat. Ja mam brata. On 
mieszka w Warszawie, nie ma jeszcze żony, bo bardzo pracuje. My mieszkamy na 
wsi i mamy swój sad, gdzie mamcia i babcia lubią sprowadzić wolny czas. 

 
Nazywam się Peter. Mam 30 lat. Jestem żonatym i mam już dzieci. To są 2 

córki: Nika i Ewa. One mają 5 i 7 lat. Moja żona Hanna jest bardzo piękna. Ona lubi 
gotować. Też ona bardzo lubi jabłyki. W domu mamy kota. 
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Nazywam się Hanna. Bardzo lubię swoją rodzinę. Mam męża. On jest 

sportowcem, gra w pilka nożną. On jest bardzo dobry człowiek. Mam 2 córki. Nika 
ma 5 lat i bardzo lubi truskawki, a Ewa lubi naszego kota. 

 
Mam 5 lat. Moja siostra Ewa chodzi już do szkoły, do 1 klasy. A ja jeszcze nie. 

Moja mamcia jest bardzo piękna, ona lubi jabłyki. Mój ojciec nazywa się Peter. On 
gra w pilkę. 

 
Chodzę do 1 klasy. To mnie podoba. Lubię czytać i zwierzęt. Mam kota. On jest 

czarny. Moja siostra jeszcze mala, ma tylko 5 lat. Moja mamcia ma 28 lat. Ona 
bardzo smacznie gotuje. Ojcie jest sportowcem. A ja chcę stać śpiewaczką. 
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Dodatek 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


