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Drzewo genealogiczne w podstawie programowej 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
(Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533 oraz z 2022 r. poz. 609 i 1717)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D2017
0356.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
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Drzewo genealogiczne w podstawie programowej 

Preambuła:

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 
wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 
regionalnej i etnicznej;
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Drzewo genealogiczne w podstawie programowej 

ETAP EDUKACYJNY: KLASY I–III – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy: (...)

7) organizacja zajęć: (...)

e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, 
społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych 
do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju (...)

Cele kształcenia - wymagania ogólne. (...)

IV. W zakresie poznawczego obszaru uczeń osiąga: (...)

10. umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej 
oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj (...)

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

III. Edukacja społeczna.

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń: (...)

1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność 
lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach; (...)
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Drzewo genealogiczne w podstawie programowej 

II etap - Historia

Rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, swojej rodziny oraz 
historią lokalną i regionalną są podstawą budowania szacunku dla 
innych ludzi oraz dokonań innych narodów.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

KLASA IV

I. Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:

1) zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi 
pamiątki rodzinne i opowiada o nich;

2) poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie 
zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje. 
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Przykładowy zapis w programie nauczania
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Jak zrobić drzewo genealogiczne do szkoły?

• https://www.youtube.c
om/watch?v=teh3xY8qF
XE

https://www.youtube.com/watch?v=teh3xY8qFXE
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Jak zrobić drzewo genealogiczne do szkoły?

• https://wklasie.uniwers
ytetdzieci.pl/scenariusz/
po-co-mam-szukac-
wlasnych-korzeni

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-mam-szukac-wlasnych-korzeni
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Jak zrobić drzewo genealogiczne do szkoły?

• https://www.youtube.c
om/watch?v=TBJyutFiu
ks

„Moje Drzewo Genealogiczne"

https://www.youtube.com/watch?v=TBJyutFiuks
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Jak zrobić drzewo genealogiczne do szkoły?

• https://www.ore.edu.pl
/wp-
content/uploads/2022/
01/poradnik-mlodego-
genealoga.pdf

• https://konkurs.archiwa
rodzinne.gov.pl/

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/poradnik-mlodego-genealoga.pdf
https://konkurs.archiwarodzinne.gov.pl/
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Dobre praktyki

• https://spcheciny.szkoln
astrona.pl/index.php?c=
page&id=727

https://spcheciny.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=727
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Dobre praktyki

• https://kobieta.onet.pl/dziecko/jak-zrobic-drzewo-
genealogiczne-drzewo-genealogiczne-do-
szkoly/4fmp5z0

Krok po kroku jak zrobić drzewo

https://kobieta.onet.pl/dziecko/jak-zrobic-drzewo-genealogiczne-drzewo-genealogiczne-do-szkoly/4fmp5z0
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Dobre praktyki

• http://muzeumnalkowskich.pl/moje-drzewo-
genealogiczne/

http://muzeumnalkowskich.pl/moje-drzewo-genealogiczne/
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Dobre praktyki

• http://muzeumnalkows
kich.pl/final-konkursu-
moje-drzewo-
genealogiczne/

http://muzeumnalkowskich.pl/final-konkursu-moje-drzewo-genealogiczne/


www.scdn.pl

Dobre praktyki

• https://www.radiozw.co
m.pl/konkurs-moje-
drzewo-genealogiczne-
rozstrzygniety-zdjecia/

https://www.radiozw.com.pl/konkurs-moje-drzewo-genealogiczne-rozstrzygniety-zdjecia/
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Dobre praktyki

• http://www.zskleszczew
o.pl/wydarzenia/drzewa
-genealogiczne-
uczniow-klasy-3b/

• https://polki.pl/rodzina
/dziecko,jak-zrobic-
drzewo-genealogiczne-
wzory-szablony-
porady,10437168,artyk
ul.html

• wzory

http://www.zskleszczewo.pl/wydarzenia/drzewa-genealogiczne-uczniow-klasy-3b/
https://polki.pl/rodzina/dziecko,jak-zrobic-drzewo-genealogiczne-wzory-szablony-porady,10437168,artykul.html
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Wątpliwości RODO

• https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1494836
,rodo-nauczyciele-a-dane-osobowe-rodzin.html

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1494836,rodo-nauczyciele-a-dane-osobowe-rodzin.html
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Dziękuję za uwagę


