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1. Posłuchaj wiersza i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania: 
 
Siedziała mama na wieży 
i przybyło siedmiu rycerzy. 
Każdy się nadymał jak paw. 
Mieczami machali 
I wykrzykiwali: 
„Obetniemy siedem głów! 
Odrąbiemy siedem łap! 
Wystrzelimy prosto w łeb: pif-paf! 
A kto smoka zabije, 
rzuci mu się na szyję 
królewna piękna, jak szczęśliwy traf” 
I wołała nasza mama, że nie! 
Ale oni tak się darli szalenie, 
tak wrzeszczeli na całe gardło, 
że w ogóle nic do nich nie dotarło. 
A tymczasem z dalekiego świata 
nadjechał nasz tata. 
Stanął tylko przed jamą i cmoknął: „cmok”! 
Wtedy grzecznie, posłusznie wyjrzał z jamy smok... 
I siedli na smoczy grzbiet, 
I lecieli daleko het 
aż do naszego miasteczka, 
gdzie są małe białe domki i rzeczka. 
I właśnie od tej chwili wszystko się zaczyna, 
no bo wtedy powstała nasza rodzina 

 

 Co w tym wierszyku jest nieprawdziwe, nie mogło się wydarzyć? 

 Które z postaci są prawdziwe, a których nie można spotkać? 

 Kim są bohaterowie tego wiersza? 

 Kiedy tworzy się rodzina? 

 Co to jest rodzina? 

 Kto jest według Ciebie najbardziej ważny w rodzinie?  
 

2. Jak było kiedyś?  Czy kiedykolwiek próbowaliście sobie wyobrazić, jak wyglądała Wasza 
rodzina, zanim pojawiliście się na świecie? Jeśli nie, zróbcie to teraz. Co się zmieniło, od kiedy 
się  urodziliście? Czy rodzice opowiadali Wam, jak oczekiwali na Was, jak to było przed 
waszym narodzeniem? Możesz zapytać  o to … teraz  

3. Moja rodzina. Odpowiedz na poniższe pytania: 

 Z jakich osób składa się Twoja rodzina? 

 Czy masz rodzeństwo? 

 Kto jest najstarszy, a kto najmłodszy w Twojej rodzinie? 

 Kto jest dla Ciebie najważniejszy spośród Twojej rodziny? 



 Z kim rozmawiasz/bawisz się najchętniej? 
 

4. Zamaluj pola z literami, które są potrzebne do napisania wyrazu z ramki: RODZINA. 

Pokoloruj obrazek. 

 

 
 
 

P M R G O D H L K Z 

I J U W N T Y A C B 
 

 
 

                           

 

Dzisiejszy dzień, popołudnie lub wieczór spędźcie całą rodziną  Może pogracie 

razem w grę planszową, pójdziecie na spacer, ugotujecie coś pysznego?  

Zróbcie to co najbardziej lubicie robić RAZEM  

RODZINA 


