
Międzynarodowy Dzień Rodzin (15.05).
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Co to jest rodzina?

Rodzina to grupa złożona z kobiety, mężczyzny i ich dzieci, a także wszystkie
osoby związane z nimi pokrewieństwem. Najmniejszą rodzinę tworzą więc rodzice i
ich dzieci. Dziadkowie, babcie, wujkowie, ciocie, kuzynowie i kuzynki, a więc
wszyscy, którzy są z nimi spokrewnieni, to również rodzina, choć kontakty z tymi
osobami mogą nie być aż tak bliskie i serdeczne.



Co to jest dom?
Dom to przystosowane przez człowieka miejsce, przeznaczone do

celów mieszkalnych. Współcześnie domem człowieka są: mieszkanie w
bloku lub domu wielorodzinnym, dom jednorodzinny, dom dziecka itp.

Dla wielu dom to najczęściej budynek, miejsce gdzie się mieszka,
gdzie są rodzice i jest bezpiecznie. Jednak rozumienie słowa dom
nabiera czasem innego znaczenia i zaczyna zawierać w sobie, oprócz
określenia miejsca, również opis relacji, postaw, zwyczajów, tradycji i
wiary jego mieszkańców.



Według encyklopedii PWN dom to:

1. „budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy”

2. „mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka”

3. „rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami”

4. „ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem”

5. „ród, rodzina, dynastia”

6. „miejsce, z którego ktoś pochodzi”



Praca plastyczna – Moja rodzina.
Przygotuj koła z kolorowego papieru (wybierz ich tyle, ile osób liczy

Twoja rodzina) i naklej je na kartonie - zwracając uwagę na wzrost
poszczególnych osób. Na kołach narysuj elementy twarzy, a następnie
dorysuj resztę ciała. Na koniec przyklej włosy z włóczki, sznurka, nitki lub
waty w odpowiednich kolorach.

Materiały:

• karton 

• kredki 

• kolorowy papier 

• nożyczki 

• klej 

• Włóczka, sznurek, nitka lub wata.



Rodzinne zdjęcie 

Przygotuj telefon, wyczyść dokładnie obiektyw aparatu (najlepiej
czystą chusteczką lub bawełnianą szmatką). W ustawieniach aparatu
włącz funkcję AUTOFOCUS. Ustaw aparat na podwyższeniu czyli
statywie i zaproś najbliższych do wspólnej fotografii. Następne zdjęcia
możecie robić w różnych ciekawych pozycjach, strojach czy z różnymi
przedmiotami. Świetna zabawa gwarantowana.



Czy wiesz że…
Międzynarodowy Dzień Rodzin jest świętem obchodzonym 15

maja, ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów Zjednoczonych 20 września 1993 roku?

Święto to skupia się na konkretnym zagadnieniu związanym z
magiczną więzią łączącą członków jednej rodziny, a także bliskich
przyjaciół. We Francji święto obchodzone jest 6 stycznia, jako Święto
Rodziny i jest odpowiednikiem Międzynarodowego Dnia Dziecka
obchodzonego w Polsce 1 czerwca.



Podróże dalekie i bliskie

Bez względu na to jak daleko jadę,

za każdym razem uczę się czegoś nowego.

Jest to wiedza miejscu, do którego się udaję,

o ludziach, którzy tam mieszkają,

o tradycjach i zwyczajach

panujących w danym regionie.

Podróże to odkrywanie piękna naszej Ziemi.



Najpiękniejsze miejsca w Polsce i na świecie





Niesamowite podróże

Lot na księżyc - Apollo 11 wykonał misję kosmiczną, której głównym celem 
było pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Lądowanie nastąpiło 20 
lipca 1969 roku o godzinie 20:17:40 UTC.



Lot balonem dookoła świata
W 1999 roku dwóch śmiałków Brian Jones i Bertrand Piccard wystartowało balonem 
ze szwajcarskiej wioski. Po 19 dniach, 21 godzinach i 55 minut później balon 
wylądowali oni na pustyni w Egipcie dokonując pierwszego lotu balonem wokół 
Ziemi bez lądowania.



Mateusz wybiera się na wycieczkę  do lasu. Chciałby wziąć ze 
sobą rower. Pomóż mu wybrać odpowiednią drogę.



Propozycja pracy plastycznej
Narysuj najciekawsze miejsce w którym byłeś.




