
MATERIAŁ DO ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – ODDZIAŁY 6 – cz.2 

ZAJĘCIA: MEDIA – WYBIERAM ŚWIADOMIE, KORZYSTAM BEZPIECZNIE 

 Media wypełniają każdą wolną chwilę naszego życia. W naszych domach przez cały 

dzień włączony jest telewizor, bądź radio. W autobusie, u fryzjera lub w poczekalni u lekarza 

zazwyczaj starsze pokolenie czyta gazety, a młodsze korzysta ze smartfonów. Nawet, gdy 

idziemy ulicą oglądamy reklamy. 

„Media to okno na świat” . Na pewno nieraz słyszeliście takie hasło. Z jednej strony możecie 

obserwować rzeczywistość nie wychodząc  z  dom, a  z  drugiej strony, okno oddziela was  

i odizolowuje od otoczenia. 

ZALETY MEDIÓW  

1. Media dają nam dostęp do informacji i upowszechniają 

kulturę. 

2. Budzą chęć kształcenia i pomagają się uczyć oraz poszerzają 

horyzonty. 

3. Uczulają na problemy dyskryminowanych grup społecznych, 

np. osób niepełnosprawnych. 

4. Ułatwiają nawiązywanie relacji, umożliwiają podtrzymywanie 

kontaktu z rodziną i przyjaciółmi mieszkającymi za granicą. 

5. Dają możliwość robienia zakupów na odległość. 
 

Niestety obok zalet media mają także i wady. 

Potrzebne jest wam spojrzenie na to co się nowego  dzieje w świecie, ale cały czas musicie 

mieć na uwadze, to żeby nie poświęcać całego wolnego czasu na przebywanie w wirtualnej 

przestrzeni. 
 

Pamiętajcie o hierarchii : najpierw należy wykonać rzeczy obowiązkowe, później 

pożyteczne, a dopiero na koniec przyjemne!!! 

Przestrzegając tych zasad, nie staniecie się jak gąbka. W przeciwnym razie, tak  jak gąbka 

zanurzona w wodzie wypycha powietrze, a pochłania wodę,  tak media będą wypierać  

z waszego planu dnia konieczne zajęcia, a w zamian za to będą pochłaniać wasz wolny czas. 

Jeśli już odczuwacie zbytnie zmęczenie, brak energii, nie wysypiacie się wystarczająco 

i odczuwaciesłabą koncentrację  uwagi, to jest znak, że  dużo czasu zabierają wam media 

i ciężko jest wam to pogodzić z obowiązkami domowymi i z zadaniami szkolnymi. 
 

REKLAMA   
 

Reklamy są tak powszechne w naszym życiu, że czasami 

ufamy im bezkrytycznie i nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy 

poddawani manipulacji.   

Pamiętajmy, że producentowi zawsze bardziej zależy na 

zwiększeniu sprzedaży danego towaru, niż na tym, czy 

przekazywana jest nam rzetelna informacja o tym produkcie! 

Przed zakupem dobrze jest zasięgnąć opinii innych osób, tych które już mogły przetestować 

i wypróbować dany produkt.  



Pamiętajmy także, że oddziaływanie reklamy na kupującego jest bardzo silne zwłaszcza, 

gdy słyszymy ją i oglądamy kilkanaście razy dziennie! 
 

ŚWIAT  PORTALI  SPOŁECZNOŚCIOWYCH  
 

 Nie tylko do mediów powinniście podchodzić z dystansem i chwilę pomyśleć 

przed zrobieniem zakupów, ale także ostrożnie i w sposób przemyślany 

podchodźcie do lansowania się na portalach społecznościowych. Bo czymże innym są portale, 

jak nie reklamą? Na portalach co prawda nie reklamuje się towarów, czy usług, ale promują się 

tam  konkretne osoby. Zastanówcie się: dlaczego na Facebooku wszystkie dziewczyny są 

wysokimi, szczupłymi osobami, a na Instagramie nikt nie ma problemów z trądzikiem. 

Dlaczego 

 na Snapchacie pokazują się osoby tylko w drogich modnych ubraniach? 
 

NIE   ZAPOMINAJCIE,   ŻE   ŚWIAT   PREZENTOWANY   NA  PORTALACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH   JEST   NIEPRAWDZIWY!!!! 
 

 Większość zdjęć, to  świetna umiejętność obrabiania fotografii. Czyż to nie jest 

oszustwo?. W rzeczywistości tak nie jest. W prawdziwym życiu otaczają was osoby różne, pod 

katem wyglądu, stroju i charakteru. Tak jest stworzony ten świat, że każdy z was jest jedyny i 

niepowtarzalny i to, że się różnicie jest waszym atutem. Gdyście żyli w świecie ”lalek Barbie”, 

to by było nudno i przewidywalnie.  

Najgorsze jest to, że wy oglądając innych porównujecie się i flustrujecie. Skoro każdy z was 

jest wyjątkową osobą, to czy  nie powinniście być dumni z tego jak wyglądacie?  

Czy na publikowanych idealnych  zdjęciach widać wnętrze przedstawionej dziewczyny, czy 

chłopaka? No niestety nie. A czyż wnętrze nie jest ważniejsze od twarzy, czy ubrania. Nie 

zawsze ładna i dobrze ubrana, młoda osoba pomoże wam w trudnej sytuacji, ale ta „niemodna” 

pokłoni się nad wami i poda rękę. Nie dajcie się wkręcić w schemat!  To nie prawda, że jeśli 

nie jesteś szczupłą i wysoką blondynką w drogich ciuchach lub nie jesteś wysportowanym 

młodym chłopakiem modnie ubranym,  to się nie liczysz  w życiu.  

Oczywiście, że należy dbać o wygląd zewnętrzny, ale  także i o swoje wnętrze , a na dodatek 

ciągle je rozwijać i doskonalić swoje człowieczeństwo. 

Nie ulegajcie tak łato wpływom innych osób w Internecie. Zdarza się, że osoby na portalach są  

zupełnie inne niż w  rzeczywistości. 

Miejcie odwagę mieć swoje zdanie. Pamiętajcie każdy  z was ma  prawo do swojego zdania, 

ale też macie prawo do popełniania błędów. Będzie ich mniej, jeśli więcej pomyślicie nad 

swoim postępowaniem i dopiero później będziecie działać. 
 

NIETRWAŁE   RELACJE  
 

 Dużą zaletą masowego komunikowania się jest ułatwienie  

i podtrzymywanie kontaktów z osobami, na których nam zależy. Pamiętajcie, 

że warunkiem udanej relacji jest nie tylko częstotliwość kontaktu, ale przede 

wszystkim zaangażowanie. Mając kilkuset wirtualnych znajomych, nie 

oznacza, ze wszystkie te osoby są dla was ważne i zwrócicie się do nich w 

potrzebie z  prośbą o radę. 

Często lepiej jest wam wysyłać do kogoś  SMS - a, niż z nim porozmawiać lub spotkać się. 

Wysyłając lub odbierając e-maila możemy jednocześnie oglądać serial lub  rozmawiać  

z mamą. Idziecie na łatwiznę i nie angażujecie się w relację. Jest to dla was trudne, a jeszcze 



trudniejsze jest słuchanie kogoś innego. Ale czy dobrze się czujecie, jak ktoś na kim wam 

zależy, tak postępuje? Nie koncentruje się na rozmowie z wami, nie odpisuje? Tak samo czują 

się osoby, które są przez was tak traktowane. 

Choć media ułatwiają  podtrzymywanie  znajomości, to kluczem do udanych  relacji  jest 

obecność rzeczywista, nie ta wirtualna. 

Bardziej poznajesz inną osobę, gdy więcej czasu z nią spędzasz na zakupach, czy wychodząc  

na spacer. Z kolei im więcej wiesz o danym człowieku, tym łatwiej ci zdecydować czy 

odpowiada ci jako przyjaciel, czy zupełnie się różnicie. 

W sieci niestety bardzo trudno to sprawdzić, ponieważ większość ludzi ukrywa swoje 

prawdziwe „ ja”.  Relacje ograniczone tylko do kontaktów wirtualnych są jak kwiaty bez 

zapachu. 
 

POGOŃ ZA LAJKAMI 

 

Dodając nowe zdjęcie na swoim profilu lub informując  innych o waszych 

wyprawach wakacyjnych oczekujecie  polubień, lajków, które odbieracie jako 

pochwałę, jako wyznacznik waszej popularności. Nie wiele osób ma wystarczająco 

dużo odwagi, aby przyznać się przed samym sobą, że poczucie własnej wartości 

uzależniacie od liczby lajków i udostępnień swoich postów. 

Niestety duża ilość polubień, nie oznacza, ze tak dużo osób was ceni, szanuje  lub 

poważa. 

To jest tylko złudzenie! 

Trudno sobie w obecnych czasach wyobrazić świat bez mediów. Warto jednak nauczyć  się 

właściwie wybierać i rozsądnie z nich korzystać. Bo choć naprawdę wiele ułatwiają, to nie 

zastąpią  wam  życia tu i teraz. 

 

Ćwiczenia 1.  PORTALE  SPOŁECZNOŚCIOWE   

Odpowiedz krótko na poniższe  pytania: 

1. Dlaczego portale społecznościowe  są tak popularne?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………..……………………………………. 

2. Dlaczego  sam/sama z nich korzystasz?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dlaczego robią to twoi koledzy i koleżanki? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy znasz kogoś, kto nie ma konta na portalu społecznościowym ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jeśli tak, co myślisz o tej osobie? 



……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jakie konsekwencje w przyszłości może mieć  nieprzemyślane  zamieszczanie  informacji na  

portalach społecznościowych ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Dlaczego młodym ludziom tak trudno zdystansować się wobec osób, które lansują się na portalach 

społecznościowych? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jak  można scharakteryzować wirtualne znajomości? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

9. W jakim stopniu ci wirtualni znajomi są dla was ważni ? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Czy w trudnych sytuacjach można na nich liczyć? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ćwiczenie 2  ŚWIAT SMS-ów  

Bardzo dużo osób ma dzisiaj komórki. Trudno sobie wyobrazić bez nich 

życie. Ale czy wiecie, że pierwszego SMS-a wysłano w Wielkiej Brytanii 

w 1992 roku? Od tej chwili SMS stał się jednym z podstawowych środków 

komunikacji w XXI wieku. 

 

Uzupełniając poniższe stwierdzenia, masz możliwość wyrażenia swoich poglądów nt. telefonów 

komórkowych. 

1. Czy drażni cię SMS typu: „zaraz będę w Krakowie”, „czyli niechlujność ortograficzna. Uzasadnij 

swoją odpowiedź: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………............... 

2. Chociaż się narzeka, to trudno dziś bez komórki funkcjonować. Wymień atuty  

i mankamenty wynikające z jej posiadania:  

a) plusy……………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………….……………….……….…………………… 

b) minusy…………………………………………….……….…………………….………………

…………………………….……………………………………….…………………………… 

3. Podaj cechy,  jakie powinien posiadać zwięzły i komunikatywny SMS: ……………………… 

………………………………………………………………………………………….............. 

 

4. Co powiesz o tzw. zespole kciuka? Skąd się wziął taki termin ? ……...………………………. 

………………………………………………………………………………………….............. 

 



5. Kiedyś zakochani pisywali do siebie długie listy i czekali cierpliwie na odpowiedź.  

A dziś miłe słówka można mieć natychmiast. Co sądzisz o takim przyspieszeniu? 

.………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………............... 

 

6. Znaczki wspomagające tekst (emotikony, ikonki), jako wyraz emocji, nastroju, przeżyć. Czy 

przyczyniają się one do rozwoju komunikacji między ludźmi, czy też ją redukują? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………........... 

 

7. Lapidarność i trafność formułowania naszych myśli to niewątpliwie zalety SMS – ów. Ale czy 

mogą zastąpić przyjacielską rozmowę? ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………............... 

 

8. Wymień sytuacje i miejsca, w których telefony komórkowe powinny być wyłączone: 

…………………………………………………………………………………………………... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

ZAJĘCIA: JAK MOGĘ CI POMÓC? 

                      „Niewiele dajesz, jeśli dajesz, co posiadasz. 

                         Prawdziwie dajesz, jeśli dajesz z siebie.” 

                                                         Khalila Gibrana „Dawanie”  

 

Czym jest nuda? 

Nuda to stan pustki wewnętrznej. Ma w sobie coś ze smutku, beznadziei i niechęci.  
Nuda pojawia się, gdy: 
- człowiek nie ma nic do zrobienia, 
- człowiek ma nadmiar wszystkiego. 
Życie człowieka znudzonego staje się pozbawione piękna, dynamizmu. 

Wartość pomagania. 

Osoby z niepełnosprawnością, które doświadczają pomocy innych, łatwiej i chętniej 

przekraczają swoje ograniczenia. Osoby pomagające uczą się życzliwości, rozumienia innych 

oraz cierpliwego i wytrwałego pokonywania własnych trudności. Doświadczają też satysfakcji 

i radości serca, które pozwala pomóc innym. 

 



Kiedy już zauważymy osoby, którym możemy pomóc, naturalne jest, ze chcemy to zrobić. 

Najlepiej jest podejść i zapytać drugą osobę: „Jak mogę Ci pomóc?”. Zadając takie pytanie, 

mamy szansę dowiedzieć się, czego dana osoba naprawdę potrzebuje. Wtedy nasza pomoc 

będzie trafiona. Trzeba pomagać w taki sposób, aby obdarowana osoba nie czuła, że musi się 

zrewanżować. Wdzięczność powinna zwiększać wzajemną życzliwość.  

Umiejętność dawania z wdziękiem i przyjmowania z wdzięcznością ułatwia życie i czyni je  

o wiele przyjemniejszym. 

 

 

WOLONTARIAT – 

DOBROWOLNA, BEZPŁATNA 

PRACA NA RZECZ OSÓB 

POTRZEBUJACYCH. 

 

Wolontariat to pomoc zorganizowana, których misją jest troska o konkretną grupę społeczną. 

Wolontariat to: 

➢ Nowe znajomości i przyjaźnie z ludźmi, którzy cenią 

podobne wartości; 

➢ Nauka empatii i dostrzegania potrzeb innych ludzi; 

➢ Radość z pomagania; 

➢ Dobrze wykorzystany czas. 

Pomaganie to zwyczajne zaoferowanie komuś pomocy. Nie 

potrzeba wielkich czynów. Wystarczy mieć oczy szeroko 

otwarte i odważnie zrobić pierwszy krok, aby komuś pomóc. 

Kiedy komuś pomagamy, stajemy się lepsi, dojrzalsi, dobrze 

o sobie myślimy.  

 

Ćwiczenie 1. Doświadczanie nudy. 

Dokończ poniższe zdania: 

❖ Nudzę się, kiedy …………………………………………………………………………………………………………………… 

❖ Mój sposób na nudę …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



Ćwiczenie 2. Każdy może pomagać. 

Uzupełnij tabelkę. 

Mój wolontariat wobec: Przykłady bezinteresownej pomocy 

Chorej koleżanki/ chorego kolegi 

 

 

 

 

Starszej osoby 

 

 

 

 

Zwierząt ze schroniska 

 

 

 

 

Dzieci w domu dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


