
MATERIAŁ DO ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – ODDZIAŁ 8A, 8B, 8C – cz. 3 

ZAJĘCIA: WOBEC CHOROBY, CIERPIENIA I ŚMIERCI. 

Nie ma rodziny, w której nie byłoby doświadczenia choroby lub śmierci. Media codziennie 

informują o wypadkach, uświadamiając nam, że człowiek nie jest istotą doskonałą  

i nieśmiertelną.  

Po stracie kogoś bliskiego człowiek doświadcza traumatycznych przeżyć. Do przywrócenia 

stanu wewnętrznej równowagi potrzebuje czasu i warunków do 

przeżycia żałoby. I chociaż każdy przeżywa te trudne doświadczenia  

w swoim tempie i według własnej wrażliwości, możemy wskazać pewne 

mechanizmy wywierające wpływ na ich 

przebieg. Mówimy o tzw. etapach żałoby: 

- etap I: szok i wyparcie; 

- etap II: dezorganizacja życia; 

- etap III: bunt; 

- etap IV: przejmujący smutek; 

- etap V: akceptacja. 

 

Bardzo podobnych przeżyć doświadcza człowiek, dowiadując się o nieuleczalnej chorobie. 

Radzenie sobie z traumą jest indywidualną cechą każdego człowieka. 

Reakcje na chorobę w rodzinie: 

KONSTRUKTYWNE DESTRUKCYJNE 

Akceptacja choroby lub niepełnosprawności. Odrzucenie lub izolacja osoby chorej lub 

niepełnosprawnej. 

Zdobywanie wiedzy na temat choroby. Wyparcie informacji o chorobie, snucie 

czarnych scenariuszy. 

Zaufanie dobremu lekarzowi i stosowanie się 

do jego zaleceń. 

Szukanie kolejnych specjalistów, brak 

zaufania do lekarza. 

Przystosowanie mieszkania do potrzeb 

osoby chorej lub niepełnosprawnej. Podział 

obowiązków. 

Unikanie osoby chorej, zrzucanie opieki tylko 

na jedną osobę. 

Szukanie wspólnie rozwiązań, pomoc w 

stowarzyszeniach. 

Rozpacz, bezsilność, wzajemne oskarżenia, 

szukanie „winnych”. 

 

 

 

 



  

Osoba chora lub niepełnosprawna nie pragnie, aby cała rodzina żyła tylko jej 

cierpieniem. Wręcz przeciwnie, energia i zaangażowanie członków rodziny  

w inne sprawy może wyzwolić w niej siłę do pogodnej walki z trudnościami.  

 

 

Ćwiczenie 1. 

Przygotuj odpowiedź na pytania. 

1. W jaki sposób w polskiej tradycji pielęgnuje się pamięć o zmarłych? 

2. Jakie przesłanie zawiera się w zdaniu” „Póki nas ktoś pamięta, wciąż żyjemy”? 

 

Ćwiczenie 2. Siła niepełnosprawności. 

Znajdź w internecie historię osoby niepełnosprawnej, która zyje pełnią życia. Możesz 

skorzystać z „Listy Mocy”, która przedstawia sto najbardziej wpływowych Polek  

i Polaków z niepełnosprawnością. Zastanów się, co inspiruje Cię w postawie wybranej 

osoby? W czym możesz ją naśladować? Czego można się od niej nauczyć?  

 

 

 

 

ZAJĘCIA: ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY CZŁOWIEKA. 

 

Człowiek jest istotą płciową od poczęcia. Biologiczny rozwój człowieka 

sprawia, że rozwijające się cechy płciowe odróżniają kobiety od 

mężczyzn. Organizm chłopca dojrzewa i rozwija się, aby mógł kiedyś 

zostać mężem i ojcem, organizm dziewczyny dojrzewa i rozwija się, aby 

mogła w przyszłości zostać żoną i matką. Każdy przygotowuje się do 

podjęcia roli ojca lub matki, które wymagają osobistego wysiłku i zaangażowania. 

 

 

 



KOBIETA MĘŻCZYZNA 

 Większa intuicja 

 Zauważanie szczegółów, myślenie 

analityczne 

 Konsultacje przy podejmowaniu 

decyzji 

 Większa wrażliwość zmysłowa 

 Rzeczowość 

 Więcej uogólnień, myślenie 

syntetyczne 

 Niezależność 

 Koncentracja na jednej czynności 

 Samodzielność przy podejmowaniu 

decyzji 

 

Cechy kobiecości ułatwiają funkcjonowanie w świecie osób  

i troskę o więzi międzyludzkie. 

Cechy męskości ułatwiają funkcjonowanie w świecie rzeczy  

i troskę o przetwarzanie tego świata. 

Fantastycznym czasem, kiedy odkrywamy różnice między 

płciami jest okres dojrzewania. To wtedy zauważamy, że 

różnimy się nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Różnice 

damsko – męskie, choć bywają przyczyną wzajemnego 

nieporozumienia, napięć i konfliktów, są piękne, a odkrywanie 

ich może być doskonałą przygodą.  

 

Ćwiczenie 1. 

Wypisz 7 cech typowych dla kobiet i 7 cechy typowych dla mężczyzn. Weź pod uwagę różnice  

w postrzeganiu świata, w ekspresji uczuć, w uzdolnieniach i umiejętnościach.  

Ćwiczenie 2. Szacunek wobec kobiet. 

W polską obyczajowość wpisany jest wzorzec szacunku dla kobiety. To m.in. całowanie kobiety w rękę 

na powitanie czy przepuszczenie jej w drzwiach. Dokończ poniższe zdanie. Swoją odpowiedź poprzedź 

jednym argumentem. 

Uważam, że we współczesnym świecie przekazywany przez kolejne pokolenia wzorzec okazywania 

szacunku dla kobiety jest ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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


