
Lekcja 

Temat: Życie rodzinne 

1. Rodzina – podstawowa grupa społeczna, którą wyróżnia spośród innych grup szczególny charakter więzi 

wynikający z pokrewieostwa. 

2. Cechy rodziny: 

 Niewielka liczebnośd 

 Bezpośrednie i ciągłe kontakty 

 Silne więzi emocjonalne 

 Wielośd ról społecznych 

 Charakter wspólnoty 

 Trwałośd i stały skład 

 Wielośd funkcji  

3. Rozróżnienie rodzin pod względem miejsca wspólnego przebywania 

a. Dwupokoleniowa – rodzice i dzieci 

b. Wielopokoleniowa – rodzice, dzieci, dziadkowie, dalsi krewni (dziś już rzadko spotykana) 

c. Rodzina poszerzona – bez względu na miejsce wspólnego zamieszkania deklarujemy przynależnośd do 

rodziny obejmującej oprócz rodziców i dzieci także pozostałych krewnych i powinowatych 

4. Skład współczesnych rodzin 

a. Tradycyjna – więzi biologiczne między rodzicami i dziedmi  

b. Rodziny zastępcze i patchworkowe – między opiekunem lub opiekunami a dziedmi nie zachodzi więź 

biologiczna 

c. Skład rodziny nie decyduje o tym, czy rodzina dobrze spełnia swoje funkcje 

5. Najważniejsze funkcje rodziny: 

a. Prokreacyjna – zapewnia ciągłośd społeczeostw, a w szerszym ujęciu całej cywilizacji ludzkiej  

b. Socjalizacyjna – przygotowaie do życia w społeczeostwie. Przekaz wartości, norm i zasad życia 

społecznego. 

c. Opiekuocza – wzajemna pomoc i wsparcie członków rodziny w trudnych sytuacjach  

d. Ekonomiczna – zapewnienie członkom rodziny podstawowych potrzeb i dóbr materialnych 

6. Szczęście rodzinne – stan emocjonalny, wynikający z funkcjonowania w rodzinie. Ma zazwyczaj jednakowe 

źródła, jednak często sytuowane w różnej hierarchii ważności 

a. Źródła szczęścia rodzinnego  

 Mocne więzi rodzinne 

 Dobrobyt materialny 

 Edukacja potomstwa 

 Status społeczny 

b. Optymalne pogodzenie różnych celów może zrealizowad poczucie szczęści rodzinnego 

7. Zmiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny 

a. Zanik sztywnego podziału obowiązków ojca i matki 

b. Ujednolicenie sposobu edukacji i zajęd dziewcząt i chłopców 

c. Osłabienie związków z dalszą rodziną 

d. Zanik niektórych rodzinnych tradycji (np. spotkania przy stole) 

e. Mniej obowiązków dla dzieci w rodzinie 

8. Rola rodziców w rodzinie: 

a. Odpowiedzialnośd za życie, zdrowie i rozwój dziecka 

b. Władza rodzicielska jest sprawowana, aby wychowad dziecko przy zachowaniu jego godności i praw 

 Proces wychowawczy opiera się na przekonaniach moralnych i religijnych rodziców 

 Rodzice mają prawo wymagania od dziecka posłuszeostwa, przy jednoczesnym obowiązku jego 

wysłuchania i spełnienia życzeo mieszczących się w granicach możliwości i rozsądku 



c. Prawa zabrania nadużywania władzy rodzicielskiej: 

 Kary cielesne 

 Przemoc  psychiczna 

d. Obowiązki alimentacyjne 

9. Znaczenie osób starszych w rodzinie 

a. Wychowawczo-opiekuocza 

 Przekazywanie określonego systemu wartości i umacnianie więzi rodzinnych 

b. Edukacyjne 

 Źródło wiedzy dotyczącej lokalnych tradycji, obyczajów, historii 

10. Prawa i obowiązki dzieci w rodzinie 

 

 
 

 

 


