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Animacja “Życie małżeńkie” świetnie sprawdzi się przy realizowaniu 

tematyki związanej z etapami życia ludzkiego, związkami, rodziną, a także 

marzeniami. Zaproponowane tu ćwiczenia zostały podzielone na trzy 

kategorie zgodnie z poziomami, na których mogą zostać przeprowadzone.

Podane poziomy powinny nam służyć jedynie jako sugestia. Sami najlepiej 

wiemy, czy dane ćwiczenie sprawdzi się w pracy z konkretną grupą lub 

uczniem. Jeżeli pracujemy z mocnymi grupami, możemy pokusić się o 

sięgnięcie po ćwiczenia z wyższego poziomu. Co więcej, możemy również 

wykorzystać ćwiczenia zaproponowane na niższy poziom jako formę 

rozgrzewki czy nawet wprowadzenie do tematu w pracy z bardziej 

zaawansowanymi uczniami. 

Do każdego poziomu znaleźć tu można kilka ćwiczeń, co nie oznacza 

jednak, że musimy przeprowadzić je wszystkie. Można wybrać tylko jedno 

ćwiczenie, które naszym zdaniem, najlepiej pasuje do realizowanych przez 

nas celów lekcji.

Married Life - Życie Małżeńskie
Czas Trwania: 4:28

https://www.youtube.com/watch?v=9yjAFMNkCDo



A1+/A2

A2/B1

Eta�� ży�i�

Mar����a

I. Uczniowie oglądają animację, a następnie wykonują zadanie typu prawda / fałsz. 

I. Jednym z tematów przewodnich animacji „Życie małżeńskie” jest spełnianie marzeń. Uczniowie oglądają 

filmik, po czym tworzą swoją listę życzeń. Przed rozpoczęciem ćwiczenia warto ustalić, w jakiej formie 

uczniowie powinni zapisywać swoje marzenia. Możemy narzucić konkretną formę gramatyczną lub dać 

uczniom pełną dowolność.

II. W kolejnym ćwiczeniu uczniowie wcielają się w rolę Elli i piszą krótki list do Carla. W przypadku pracy ze 

słabszymi grupami dobrym pomysłem jest przeprowadzenie na początku krótkiej burzy mózgów. 

Warto pamiętać o ustaleniu limitu czasu na wykonanie zadania. To jest krótki list, więc 10-15 minut powinno  

w zupełności wystarczyć.

II. Zadajemy dodatkowe, bardziej szczegółowe pytania, których zadaniem jest zachęcenie uczniów do 

dłuższych wypowiedzi. 

III. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Tym razem uczniowie muszą zaznaczyć te wydarzenia z życia 

człowieka, które nie pojawiły się w obejrzanej wcześniej animacji. Uczniowie odczytują swoje odpowiedzi, po 

czym ponownie odtwarzamy animację, aby sprawdzić poprawność wykonania zadania.
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• Chciałbym polecieć do Nowej Zelandii. 

• Marzę o podróży do Nowej Zelandii. 

• Podróż do Nowej Zelandii. 

• Co Ellie mogła napisać w liście? 

• O czym chciała, aby Carl pamiętał? 

• O co się martwiła? 

• Jaką wiadomość chciała mu przekazać? 

• O jakich wspólnych doświadczeniach wspominała?

Przykłady: 

Przykładowe pytania: 



B1/B2Małżeńs��o
I. Pracę z animacją „Życie małżeńskie” rozpoczynamy od stworzenia asocjogramu. Uczniowie pracują 

indywidualnie. Po upływie ustalonego wcześniej czasu prosimy uczniów o odczytanie swoich skojarzeń ze 

słowem małżeństwo.

II. Odtwarzamy animację i zadajemy uczniom pytania na temat małżeństwa Carla i Ellie.

III. Uczniowie zaznajamiają się z podanymi cytatami i wybierają ten, który ich zdaniem, najlepiej oddaje, czym 

jest małżeństwo. Za każdym razem prosimy uczniów o uzasadnianie swojego wyboru, zachęcając ich tym 

samym do dłuższych wypowiedzi. 

IV. Uczniowie pracują w parach lub małych zespołach. Wspólnie tworzą przepis na szczęśliwe i trwałe 

małżeństwo. Wszystkie zasady powinni zapisać w formie trybu rozkazującego, chyba że wcześniej ustalimy 

inaczej. Uczniowie mogą wykorzystać słowa z ramki lub zupełnie je zignorować i podać własne propozycje.  

Po zakończeniu pracy uczniowie odczytują swoje przepisy na forum grupy.

V. Ostatnie ćwiczenie związane z tematyką życia małżeńskiego to udzielanie porad. Uczniowie mogą 

pracować indywidulanie (małe grupy) lub w parach czy mniejszych zespołach (większe grupy). Możemy 

również pracować całą grupą. W takiej sytuacji to nauczyciel odczytuje wszystkie problemy, a uczniowie 

zgłaszają swoje pomysły. 

 

Jeżeli decydujemy się na pracę w zespołach, możemy każdemu zespołowi przydzielić inne problemy lub 

poprosić każdy zespół o zaproponowanie swoich rozwiązań dla tego samego problemu.  

Ćwiczenie jest dobrą okazją do powtórzenia czasownika powinien oraz trybu przypuszczającego. Warto 

zasugerować wtedy uczniom, aby w swoich wypowiedziach używali form: powinieneś, powinnaś, gdybym był / 

była tobą, na twoim miejscu itd.
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I. Prawda czy fałsz?

II. Proszę odpowiedzieć na pytania.

II. Proszę podkreślić te wydarzenia, których nie widzimy w animacji.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Ellie i Carl są małżeństwem. 

Ellie ma mniejszą rodzinę niż Carl. 

Carl sam wyremontował dom. 

Ellie pracowała w zoo. 

Małżeństwo często organizowało pikniki w lesie. 

Ellie i Carl marzyli o podróżowaniu.  

Spędzali ze sobą dużo czasu. 

Carl kupił bilety do Peru. 

Ellie była bardzo chora, ale wyzdrowiała. 

Ellie i Carl byli nieszczęśliwym małżeństwem.

Jaki był Carl? Jak wyglądał? Jaką miał pracę? 

Jak wyglądała Ellie? Jaki miała charakter? Gdzie pracowała? 

Jak Carl i Ellie lubili spędzać wolny czas? 

Dlaczego Carl i Ellie nie mogli zrealizować swojego marzenia o podróżowaniu? 

Jakim małżeństwem byli Carl i Ellie? 

urodzić się

mieć dziecko

pobrać się

rozwieść się

podróżować

pracować

robić karierę

chorować

zaprzyjaźnić się

umrzeć

zakochać się

studiować

dostać pracę

stracić pracę

mieć wnuki

chodzić do szkoły

zamieszkać w domu

remontować dom

przejść na emeryturę

robić karierę

P / F 

P / F 

P / F 

P / F 

P / F 

P / F 

P / F 

P / F 

P / F 

P / F
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Ćwi���n�a - A1+/A2



I. Ellie i Carl niestety nie zrealizowali swojego marzenia o podróżowaniu. O czym ty marzysz? Przygotuj swoją 

listę życzeń. Podaj minimum pięć rzeczy, które chciałbyś / chciałabyś zrobić.

LISTA ŻYCZEŃ

I. Pewnego dnia Carl znalazł list od Ellie. Jego żona napisała go, kiedy zachorowała. Jak myślisz, co Eliie 

napisała w liście? Zachęcała go do zrealizowania ich wspólnych marzeń czy może chciała, aby bardziej dbał  

o swoje zdrowie? Napisz krótki list do Carla w imieniu jego żony.
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Ćwi���n�a - A2/B1



I. Z czym ci się kojarzy małżeństwo? Uzupełnij asocjogram, a następnie porównaj swoje skojarzenia ze 

skojarzeniami innych osób w grupie.
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Ćwi���n�a - B1/B2

II. Obejrzyj animację, a następnie odpowiedz na pytania.

III. Wybierz jeden z poniższych cytatów, który twoim zdaniem najlepiej oddaje, czym jest małżeństwo. Uzasadnij 

swoją wypowiedź.

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5.

a) 

 

b) 

c) 

d)

Jakim małżeństwem byli Ellie i Carl? 

O czym marzyli? 

Dlaczego nie udało im się zrealizować swojego marzenia?  

Czy znasz jakieś małżeństwo, które spędziło ze sobą prawie całe swoje życie? Jeżeli tak, to opowiedz o nich. 

Jak długo są razem? Jak się poznali? W czym tkwi sekret ich szczęśliwego związku? 

Jak myślisz, dlaczego tak wiele małżeństw kończy się teraz rozwodem?

Udane małżeństwo wymaga wielokrotnego zakochiwania się, zawsze w tej samej osobie. 

(Mignon McLaughlin) 

Małżeństwo nie szkodzi tylko prawdziwej miłości. (Alan Loy Mc Ginnis) 

Małżeństwo to wieczna rozmowa. (Thornton Wilder) 

Małżeństwa bywają nieszczęśliwe nie z braku miłości, ale z braku przyjaźni. (Friedrich Nietzsche)

MAŁŻEŃSTWO



IV. Stwórzcie przepis na udane małżeństwo. Podajcie 10 najważniejszych zasad, których powinno się 

przestrzegać, aby stworzyć szczęśliwy i trwały związek. Pamiętajcie, aby używać trybu rozkazującego. 

Możecie wykorzystać słowa z ramki.
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wybaczać

wspierać

zdradzać

pielęgnować

dbać

okazywać uczucia

doceniać

akceptować

słuchać

przepraszać

starać się

pracować

kompromis

czułość

empatia

szacunek

przestrzeń

zaangażowanie

wyrozumiały

uczucziowy

szczęśliwy

szczery

uczciwy

tolerancyjny

PRZEPIS NA SZCZĘŚLIWE I TRWAŁE MAŁŻEŃSTWO



V. Co mógłbyś / mogłabyś poradzić tym osobom?
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Miesiąc temu oświadczyłem się mojej dziewczynie. 
Jesteśmy już ze sobą 4 lata i nie chciałem dłużej 
zwlekać z decyzją o ślubie. Byłem bardzo 
szczęśliwy, kiedy Natalia zgodziła się za mnie wyjść. 
Teraz mam jednak sporo wątpliwości. Odkąd 
Natalia zajęła się organizacją naszego ślubu, nie 
jest już tą samą osobą. Cały czas jest humorzasta i 
poirytowana. Co więcej zupełnie inaczej 
wyobrażamy sobie dzień ślubu. Ja wolałbym 
skromną ceremonię w gronie najbliższych, a ona 
marzy o hucznym weselu. Nie wiem, co robić.

Kilka miesięcy temu podjęliśmy z żoną decyzję o 
powiększeniu naszej rodziny. Planowaliśmy co 
najmniej dwoje dzieci. Wczoraj moja żona 
powiedziała mi jednak, że ma wątpliwości i chyba 
nie do końca widzi się w roli matki. Chciałaby się 
teraz skupić na karierze i rozwoju osobistym. Nie 
jest też pewna, czy kiedykolwiek będzie gotowa na 
dzieci. Ja nie wyobrażam sobie rodziny bez dzieci, 
ale bardzo kocham moją żonę. Zupełnie nie wiem, 
co robić.

Zawsze byliśmy z mężem zgranym zespołem i 
dzieliliśmy się obowiązkami. Jednak jakiś czas 
temu mój mąż zaczął unikać wszelkich prac 
domowych. Kiedy zapytałam go o powód, 
powiedział mi, że jego nowy kolega z pracy uważa, 
że prawdziwi mężczyźni nie sprzątają, ani nie 
gotują. To jego zdaniem zadanie żony. Przecież to 
jakiś absurd! Próbowałam z nim o tym rozmawiać, 
ale on twierdzi, że zbyt długo był pantoflarzem i nie 
zamierza tego dłużej tolerować. Co powinnam 
zrobić?

Moja najlepsza przyjaciółka i mój mąż pracują 
razem w tej samej firmie. Wczoraj Sylwia 
zadzwoniła i poprosiła mnie, abym porozmawiała z 
mężem, bo ma już dość jego niestosownych 
komentarzy. Narzekała również, że mój mąż 
próbuje z nią cały czas flirtować. Muszę przyznać, 
że byłam w szoku. Na początku jej nie uwierzyłam, 
ale Sylwia powiedziała, że ma świadków. Chciałam 
porozmawiać o tym z moim mężem, ale gdy tylko 
wspomniałam imię przyjaciółki, bardzo się 
zdenerwował. Powiedział, że Sylwia wszystko sobie 
wymyśliła, a ja jestem beznadziejną żoną, skoro jej 
uwierzyłam. Mąż nigdy mnie nie okłamał, ale moja 
przyjaciółka też jest uczciwą osobą. Co robić?

Jakiś czas temu mój mąż postanowił, że będzie się 
zdrowiej odżywiał i więcej ruszał. Byłam 
zadowolona z tej zmiany, bo wcześniej całe dnie 
przesiadywał przy biurku, przez co miał trochę 
problemów zdrowotnych. Obawiam się jednak, że 
trochę się pogubił. Teraz codziennie chodzi na 
siłownię, skrupulatnie liczy wszystkie kalorie, a do 
tego kilka razy w tygodniu biega lub pływa. Co 
gorsza, próbuje namówić mnie do tego samego. 
Próbowałam z nim rozmawiać, ale on uważa, że 
przesadzam. Co powinnam zrobić?

Moja żona nie lubi mojej rodziny, zwłaszcza mojej 
mamy. Zupełnie tego nie rozumiem, bo moja 
mama to wspaniała kobieta. Uważam, że moja 
żona mogłaby się od niej dużo nauczyć, zwłaszcza 
jeśli chodzi o gotowanie. Nie chcę ograniczać 
kontaktów z moimi bliskimi, ale mam już dość 
kłótni z żoną. Co powinienem zrobić?

Moja żona prowadzi firmę ze swoim byłym mężem. 
Kiedyś mi to nie przeszkadzało, bo nie spędzali ze 
sobą dużo czasu, ale od kilku miesięcy często 
wyjeżdżają razem w sprawach służbowych. Co 
więcej, żona zaczęła regularnie zostawać w pracy 
po godzinach. Trochę się martwię. Nie wiem, co 
powinienem zrobić.

Rok temu wyszłam za mąż. Na początku świetnie 
nam się układało. Spędzaliśmy ze sobą dużo 
czasu, często rozmawialiśmy i zawsze świetnie się 
ze sobą bawiliśmy. Jednak od kilku tygodni mój 
mąż zachowuje się dziwnie. Wyraźnie mnie unika. 
Teraz więcej czasu spędzamy osobno niż razem. 
Mąż nie jest też już tak romantyczny jak kiedyś. Nie 
przynosi mi już kwiatów i nie zaprasza na 
romantyczne kolacje. Obawiam się, że już mnie nie 
kocha. Co powinnam zrobić?



Linguify

Kim Jesteśmy?

Zajmuję się uczeniem języka polskiego oraz 

angielskiego od 12 lat. Prowadziłam kursy języka 

ogólnego, medycznego oraz biznesowego dla 

uczniów na różnych poziomach i w różnych 

grupach wiekowych. Jestem również trenerką 

nauczycieli. Niedawno opublikowałam swoją 

pierwszą książkę „68 pomysłów na lekcje 

polskiego”.

Jestem Product Designerem z doświadczeniem  

w startupach, agencjach, korporacjach oraz jako 

freelancer. Specjalizuję się w internetowych  

i mobilnych aplikacjach w różnych branżach.  

Teraz również projektuję oraz ilustruję materiały, 

które tutaj oferujemy. 

Joanna Pasek
Lektorka Polskiego, Edukatorka oraz Autorka

Firat Kocaman
Product Designer oraz Ilustrator 

Jesteśmy duetem, który za misję obrał sobie ułatwienie zarówno nauczania, jak i uczenia się dosyć 

wymagającego języka, jakim jest polski. Chcielibyśmy, aby uczenie (się) polskiego było zarówno 

przyjemniejsze, jak i przystępniejsze. 

 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile wysiłku wkładają w swoją pracę nauczyciele. Niestety,  

to ciągle niedoceniany i słabo opłacany zawód. Nauczyciele wciąż otrzymują niewiele w zamian za włożony 

wysiłek i długie godziny spędzone na przygotowywaniu materiałów dla poszczególnych grup czy uczniów. 

Dlatego chcielibyśmy stworzyć przestrzeń, w której nauczyciele będą mogli dzielić się swoimi materiałami  

i tym samym pomagać sobie wzajemnie. 

 

Na razie jest nas tylko dwoje, ale mamy nadzieję, że pewnego dnia Linguify stanie się platformą, na której 

nauczyciele będą mogli umieszczać swoje materiały do nauki języka, dzielić się swoimi pomysłami  

i w rezultacie zrobić krok w kierunku samodzielnego publikowania, a przy okazji znaleźć dla siebie dodatkowe 

źródło dochodu. 

 

- Joanna & Firat
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Pogadanki z Przypadkami Akcja Animacja: Pan Obojętny

Akcja Animacja: Życie małżeńskie

Jak to ugryźć?: Słownictwo

Ucz się codziennie nowego wyrażenia 

i mów jak Polak! Nauka bez wysiłku 

z widżetem i codziennymi 

powiadomieniami. 

Ciekawe pomysły na lekcje, 

które sprawią, że Twoi uczniowie 

nauczą się szybciej 

i zapamiętają na dłużej!

Zamów na GlossaPobierz z Google Play lub App Store

Pobierz darmową aplikację 
Linguify Daily Polish

„68 pomysłów na lekcje 
polskiego” już w sprzedaży

Więcej na: linguify.pl

Prosimy uszanuj naszą pracę i nie kopiuj oraz nie udostępniaj naszych materiałów publicznie


