
PRAWDZIWY SKARB -GRA 
BUDUJĄCA RELACJE 

RODZINNE !!! 





  

 W Waszym domu został 
ukryty Prawdziwy Skarb! Żeby go 
odnaleźć trzeba zbudować 7 warstw 
fundamentów! Zapraszamy do 
pobrania lub 
zagrania online w grę budującą 
relację rodzinne – Prawdziwy Skarb. 



OPIS GRY: 
  

 

 Prawdziwy Skarb to jeden z pomysłów na 
dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Bardzo ważne 
jest przygotowanie do życia młodych ludzi, lecz nie 
można tego osiągnąć bez rodziny, dlatego 
przedstawiamy grę Prawdziwy Skarb mającą na celu 
budowanie dobrych relacji rodzinnych, opartych na 
siedmiu fundamentach. Grę możecie pobrać i 
samodzielnie wydrukować lub zagrać w nią online. 



7 FUNDAMENTÓW RELACJI RODZINNYCH 
FUNDAMENTY, KTÓRE BUDUJE SIĘ W 

TRAKCIE GRY TO: 

 Pierwszy fundament dobrych relacji 
rodzinnych to: 

Wspólne bycie ze sobą. W zawirowaniu 
codziennych spraw często brakuje nam czasu 
na chwilę zwykłej rozmowy, powiedzenie innemu 
członkowi rodziny czegoś miłego, wspólne 
obejrzenie filmu. Czas spędzony z dziećmi lub 
rodzicami to bezcenne chwile, o które warto 
zabiegać i wcale nie trzeba ich specjalnie 
organizować: wystarczy po prostu „być”. 

 



DRUGI FUNDAMENT TO:  
WZAJEMNE POZNAWANIE SIĘ 

 Z członkami naszej rodziny znamy się od 
lat, często nawet od urodzenia, ale czy na 
pewno ich znamy? Czy wiemy o czym marzą, 
jakie prezenty chcieliby dostać, co uważają za 
swoje życiowe sukcesy i porażki? Zapewne nie 
znamy odpowiedzi na wszystkie te pytania, a 
przecież spędzamy ze sobą tak dużo czasu... 



TRZECI FUNDAMENT TO:  
WSPÓLNE ZASADY 

 

 Każda dobrze zorganizowana grupa 
powinna mieć swoje zasady. W naszych 
rodzinach panuje wiele zasad: niektóre są 
oczywiste, a z niektórych z nich nawet czasami 
nie zdajemy sobie sprawy – obowiązują ale nie 
są wypowiedziane. Czasami bywa też tak, że 
niektóre obszary naszego wspólnego życia są 
nieuregulowane, a przecież może warto byłoby 
ograniczyć oglądanie telewizji nawet jeśli 
pomyślałeś o tym dopiero po przeczytaniu tego 
zdania... 



 CZWARTY FUNDAMENT TO:  
WIEŹ MAŁŻEŃSKA 

 Pewnie niektórzy powiedzą, że więź 
małżeńska powinna być pierwszym 
fundamentem scalającym rodzinę. Tak na 
pewno jest, ale przecież nie da się 
zbudować tej więzi, kiedy dziewczyna i 
chłopak, potem narzeczony i narzeczona, 
a wreszcie mąż i żona, nie będą spędzać 
ze sobą czasu, nie poznają się i wreszcie 
nie będą żyć według wspólnych zasad. 
Oczywiście o tę więź należy dbać i ją 
rozwijać. 



 PIĄTY FUNDAMENT TO:  
WZAJEMNA MIŁOŚĆ W 

CZYNACH 

 Kochać to znaczy żyć dla innych, 
pomagać, troszczyć się, zabiegać o dobro 
innych. To obowiązek, ale też przywilej 
każdego z nas. Każdy z nas ma potrzebę nie 
tylko bycia kochanym, ale właśnie 
kochania innych i to kochania konkretnego, 
w konkretnych czynach... 



SZÓSTY FUNDAMENT:  
WSPÓLNY CEL 

  

 Czy kiedyś zastanawialiście się 
nad tym, czy Wasza rodzina ma jakiś 
cel? Czy tym celem jest tylko 
wzajemne zaspokajanie potrzeb? Czy 
może jest coś więcej? Coś czego ani 
ja, ani Ty sam(a) nie jesteś w stanie 
zrobić? 



SIÓDMY FUNDAMENT:  
PRAWDZIWY SKARB 

  

 

 

 Ostatni fundament, który 
rodzina buduje w naszej grze to 
Prawdziwy Skarb. Niewiele Wam to 
mówi, prawda? Żeby zrozumieć czym 
jest Prawdziwy Skarb, trzeba przejść 
grę... 



  

 

 Przechodząc grę rodzina wykonuje 28 
powiązanych ze sobą zadań: od 
najłatwiejszych do najtrudniejszych. Kiedy 
razem wykonacie te zadania na pewno 
znajdziecie Prawdziwy Skarb.  

Życzymy miłych wrażeń podczas gry. 

 

 

 

Link: https://prawdziwyskarb.pl/online/  

 

 

 

https://prawdziwyskarb.pl/online/


Serdecznie zachęcamy do 
udziału w grze oraz 

dziękujemy za uwagę!!!  

 

 
Opracowały: Renata Sadowska- Madziuk, Aleksandra Kotnowska, 

Patrycja Kołodziej- Dżygała. 

 


