
          

   DZIEŃ RODZEŃSTWA 

 

Grafika przedstawiająca rodzeństwo 

 

 

 



 

Międzynarodowy Dzień Rodzeństwa 

Posiadanie rodzeństwa to prawdziwy skarb. Zarówno bracia, jak i 

siostry to osoby, z którymi kłócimy się często, ale bardzo szybko się też 

godzimy. Rodzeństwo jest naszą rodziną, ale bardzo często bracia i siostry 

są również naszymi najlepszymi przyjaciółmi. To właśnie oni wiedzą o nas 

wszystko i potrafią doradzić, jak nikt inny. Aby upamiętnić rodzinne relacje 

braci i sióstr, powstał Międzynarodowy Dzień Rodzeństwa, który 

obchodzimy dnia 10 kwietnia. Został on wymyślony przez Claudię Evart.    

W ten sposób chciała uczcić pamięć swojego brata oraz siostry, którzy 

zmarli w młodym wieku.  

  Rodzeństwo – to miłość, nienawiść, zrozumienie, współzawodnictwo, 

złość, radość, smutek, sympatia, troska, lojalność. Związki między braćmi i 

siostrami, choć silne oraz bliskie, bywają pełne konfliktów, bo rodzeństwo 

to wielość potrzeb, poglądów, charakterów, skomasowana najczęściej na 

małej powierzchni naszych mieszkań. Jednak mimo wojen, które muszą tam 

wybuchać, związek z bratem czy siostrą stwarza niepowtarzalną sytuację 

życiową. Od najwcześniejszego dzieciństwa uczy nas dogadywania się            

z kimś, kogo nie możemy wyrzucić z naszego życia. 

 Zresztą razem zawsze weselej i łatwiej w życiu.  

 

 

 

 

 

 
 
 



Kilka interesujących bajek o rodzeństwie:  

 
 
Bajki Gilusia Bajka o rodzeństwie 
 https://www.youtube.com/watch?v=EYw0rz7TTxc 

Bajka terapeutyczna "Kłócę się i rywalizuję z rodzeństwem. Fik i Mik" 
https://www.youtube.com/watch?v=rbw55wfOk-A 

Brat i Siostra-Bajka po polsku 
https://www.youtube.com/watch?v=xvrwe77WLhY 
 
Jeśli ktoś z Was nie zawsze może porozumieć się ze swoim rodzeństwem zapraszamy do 
wysłuchania bajki: 
https://www.youtube.com/watch?v=rbw55wfOk-A 
 
Moja siostra królewna 

https://www.youtube.com/watch?v=IQPthSiL_KI 

 
 
 
Piosenki o rodzeństwie: 
 

Brat i Ja- blisko tak 

https://deon.pl/po-godzinach/muzyka/ten-utwor-brzmi-jak-modlitwa-posluchaj-

pieknej-piosenki-nagranej-przez-rodzenstwo,869560 

Zabiorę brata na koniec świata  

https://www.youtube.com/watch?v=c6-knljNBuI 

Olek i Ada -Nowy hit dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8 

Tutaj znajdziecie muzyczny prezent dla siostry: 
https://www.youtube.com/watch?v=IQPthSiL_KI 
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                                                          Wykreślanka 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Cytaty o rodzeństwie 

 „Brat może być jedyną osobą, która ma klucze do drugiej osoby bez 

ograniczeń”. – Marian Sandmaier  

„Nie ma innej miłości jak miłość rodzeństwa”.  – Terri Guillemets  

„Nasi bracia i siostry są z nami od zarania naszej osobistej historii aż do 

nieuchronnej ciemności”.-Susan Scarf Merrell 

„Rodzeństwo to kawałek dzieciństwa, którego nigdy nie tracimy”. – Marion C. 

Garretty  

„Miłość rodzeństwa jest najtrwalsza. Wygląda jak kamień szlachetny 

równie wytrzymały jak najtwardszy metal, a jego wartość rośnie z biegiem 

lat”. – Hector Carbonneau  

„Czasami bycie bratem jest nawet lepsze niż bycie superbohaterem”.  – Marc 

Brown  

„Rodzeństwo to przyjaciel dany przez naturę”. – Jean Baptiste Legouvé  

„Bracia nie pozwalają sobie błąkać się w ciemności”. – Jolene Perry  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pieknoumyslu.com/traumatyczne-dziecinstwo-byc-szczesliwym/


Poczytaj sobie kilka wierszy o rodzeństwie 

 

Rodzeństwo 

Obok słowa matka i ojciec                              Siostrzyczka pomoże przy nauce.                         

krążą wyrazy brat i siostra.                            W kuchni posprząta,obiad ugotuje. 

Do chłopca podąża chłopiec,                          Gdy trzeba to przytuli lub stłucze, 

a dziewczynki dzieli wiorsta.      zawsze brata od złego uratuje. 

 

Bracia razem pójdą na orzechy,            Rozumie braciszka miłosne wzloty. 

sąsiadowi wybiją szybę piłką.   Nie krytykuje,głupio nie wyśmiewa. 

Zakradną się pod szopy strzechy,  Daję otuchę z nikim nie drze koty. 

skarby dziecięce otoczą chwilką.  Taka Siostra skarby przyćmiewa. 

 

Inaczej jest z siostrą starszą.   I tylko kawy wypite w kafejce 

Ona bratu pomoże i dobrze radzi.  Gdzieś w biegu na uboczu dnia 

Martwi się o jego drogę dalszą   dostaje od brata w podzięce. 

i swym istnieniem smutki gładzi.  Wstyd mi,że takiego brata ma. 

     

 

 

Oddam wszystko. 
 
Oddam słońce,księżyc 
i pełną studnię wody. 
Za jeden Twój uśmiech 
i uścisk dłoni. 
 
Oddam wszystko co mam, 
już nic nie pojmuję. 
Tylko pozostań ze mną, 
bo Ciebie potrzebuję. 
 

 

 

 

 

 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/oddam-wszystko-653


Rodzeństwo 
 
Weronika i Damianek to siostra i brat w przyjaźni żyją. 
To są małe dzieci, 
którzy rodzicom życie umilą. 
Śpią razem w jednym pokoju 
i osobno w łóżeczku. 
Mama czyta na dobranoc bajeczki, 
a oni oglądają kolorowe książeczki. 
Ich pieski Dżeki i Maks, 
po podwórku biegają 
i maluchom za spodenki ciągają. 
Jak Weronika do babci pojedzie, 
to Damian pyta 
kiedy Wera przyjedzie? 
Z samego rana 
zaraz po śniadaniu. 
Oboje budują w pokoju, 
duży namiot. 
Ja sam to zrobię i Tobie pomogę, 
nie minęło pół godziny, 
tak się kłócili, aż się pobili. 
Weronika krzyczy, 
Damianek płacze. 
Mama wkracza do akcji, 
tata nie przyzna wam racji. 
Choć jesteście urwiskami, 
zawsze będziecie kochanymi dzieciaczkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/rodzenstwo-177224


Spróbuj dokończyć zdania: 

 

Moje rodzeństwo jest…………………………………………………. 

Dzięki rodzństwu……………………………………………………….. 

Przez rodzedzeństwo………………………………………………….. 

Najbardziej lubię w mojej siostrze……………………………….. 

Najbardziej lubię w moim bracie……………………………………………….. 

Najbardziej denerwuje mnie w moim rodzeństwie…………………….. 

Kocham moje rodzeństwo za……………………………………………………… 

Moje rodzeństwo nauczyło mnie……………………………………………….. 

Najbardziej lubię robić z moim rodzeństwem…………………………….. 

 

 
Na koniec zachęcamy Was do wykonania niespodzianki dla siostry. Z przedmiotów, 
które znajdziemy w domu możemy wykonać maskotkę dla naszego rodzeństwa: 
https://www.youtube.com/watch?v=cyKIddg-r9g 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyKIddg-r9g

