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Cel ogólny: 
Uświadomienie uczniom potrzeby (szczególnie w okresie 
adolescencji) akceptacji i uznania.

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � wie, że zmiany hormonalne, które zachodzą w jego 
organizmie mają wpływ na brak stabilności emocjonalnej,

 � zdaje sobie sprawę, że młody człowiek chce być przez 
otoczenie zrozumiany i akceptowany,

 � potrafi zrozumieć, że nastolatków cechuje często brak 
właściwej oceny rzeczywistości,

 � zdaje sobie sprawę, że rodzinie niełatwo znosić humory 
i zmiany nastroju nastolatków.

Metody i formy pracy: 
praca z filmem, rozmowa kierowana, miniwykład, plakat, 
refleksja.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Huragan dopiero nadciąga” (6 min),
 � 2 x ½ arkusza szarego papieru, pisaki w kolorze 

czerwonym, czarnym i niebieskim,
 � „cenki” – po 1 dla każdego ucznia,
 � materiał dla nauczyciela (załączniki 1 i 3),
 � REFLEKSJA – ksero dla każdego ucznia (załącznik 2),
 � 4 kartki A4 z nadrukiem 4 typów egocentrycznych 

(załącznik 4).

Czas: 45 min

FILM 1 – „Huragan dopiero nadciąga”

Temat: Dorastanie i huśtawka uczuć
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Wprowadzenie (2 min)
Być może już usłyszeliście od swoich najbliższych (rodziców, dziadków), że 
nastał w waszej rodzinie trudny okres. A przyczyną tego stanu jest wasze 
dojrzewanie… I tu zaskoczenie, dlaczego ten czas ma być niełatwy dla nich, 
skoro ja dojrzewam, dorastam do dorosłości i w moim organizmie trwa burza 
hormonów?
Oglądnijmy zatem film. Może zaprezentowane sytuacje są podobne do tych, 
które wy przeżywacie?

2. Emisja filmu (6 min)

3. Rozmowa po filmie (6 min): 
 – Czym, a właściwie kim jest zafascynowana Ola?
 – Jakie przeżywa emocje?
 – Kto zakładał stabilność uczuć oraz dystans i zachowanie spokoju wobec 
życiowych sytuacji?

 – Dlaczego Filip nie wytrwał w swoim postanowieniu?
 – Jak można nazwać stan uczuć Oli i Filipa?
 – Jaką postawę przyjęli rodzice?
 – Jaką inną postawę przyjmują czasem rodzice w podobnych sytuacjach?
 – Czego zatem wymagają (oczekują) nastolatki od swoich rodziców? Czy jest 
im łatwo w tych sytuacjach?

 – Jak możemy pomóc rodzicom we wspólnym przetrwaniu tego nie zawsze 
łatwego okresu?

 – Dlaczego film otrzymał tytuł „Huragan dopiero nadciąga?”

4. Miniwykład nauczyciela nt. zmienności nastrojów oraz egocentryzmu 
nastolatków (załącznik 1) (4 min)

5. Refleksja i ćwiczenie „Wędrujące plakaty”. Praca indywidualna (11 min)
a) Każdy uczeń otrzymuje 1 „cenkę” i tekst REFLEKSJI (załącznik 2).
b) Nauczyciel przekazuje klasie 4 karty z rysunkiem i nadrukiem typu 

egocentrycznego. Kartki wedrują od ucznia do ucznia wg nadanego przez 
nauczyciela kierunku (załącznik 4).

c) Nauczyciel lub uczeń głośno odczytuje tekst REFLEKSJI. Uczniowie zasta-
nawiają się, czy posiadają cechy podobne do wymienionych typów. Jeśli tak, 
przyklejają do którejś z 4 wędrujących kartek swoją cenkę.
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d) Po powrocie kartek do nauczyciela, następuje podliczanie liczby cenek na 
każdej kartce i posumowanie w formie miniwykładu lub krótkiej pogadanki.

6. Akceptacja i odrzucenie, czyli nastolatek w rodzinie. Miniwykład 
nauczyciela (załącznik 3) (4 min)

7. „Rodzino, kocham cię”, „Rodzino, nienawidzę cię”. Praca w grupach. 
(10 min)
a) Nauczyciel dzieli zespół klasowy na 2 grupy.
b) Każda grupa otrzymuje ½ arkusza szarego papieru i pisak.

Grupa A zapisuje czerwonym pisakiem na środku arkusza duży napis: 
„Rodzino, kocham cię”.
Grupa B zapisuje czarnym pisakiem na środku arkusza duży napis: 
„Rodzino, nienawidzę cię”.

c) Uczniowie, pracując w grupach, podają i zapisują na swoich arkuszach 
hasłowe odpowiedzi:

 – Dlaczego obdarowują swoich najbliższych miłością (grupa A)?
 – Dlaczego i w jakich sytuacjach są momenty, w których dochodzi 
do uczucia niechęci, złości a nawet nienawiści wobec najbliższych 
(grupa B)?

d) Po wyczerpaniu pomysłów grupy wymieniają się arkuszami i dodają 
(pisakiem w swoim kolorze) stwierdzenia, których nie podała grupa 
poprzednia.

e) Prezentacja prac, odczytanie, komentarz, podsumowanie.
Konflikty są nieuniknionym, a nawet pożądanym zjawiskiem dla prawidło-
wego rozwoju nastolatków i ich rodziców. Ten rodzaj domowego zamętu jest 
ubocznym produktem budowania swojej tożsamości. 
Prawdziwym i niezbędnym budulcem więzi rodzinnych jest postawa akcepta-
cji, zrozumienia i miłości.

8. Wnioski z lekcji (2 min): 
Krótka pogadanka lub miniwykład nt. potrzeby pracy nad sobą, aby nie zatra-
cić szansy prawidłowego rozwoju psychicznego.

 ZAŁĄCZNIK 1 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

Egocentryzm nastolatków
Młodzi ludzie w okresie dojrzewania często lubią stawiać siebie w centrum zain-
teresowania. Naukowcy określają to zachowanie formą centryzmu „ja”. Przejawia 
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się ono tendencją zajmowania się przede wszystkim własnymi myślami przy 
jednoczesnym zainteresowaniu, co myślą o nich inni. Skutkuje to często tzw. „po-
pisywaniem się” przed rówieśnikami, hałaśliwością, wyróżniającym się ubiorem, 
fryzurą itp.

Chociaż nastolatki są wobec siebie bardzo krytyczne, to równocześnie bywają 
samouwielbiający. Lubią pochlebstwa, kolekcjonują lajki, stale zwracają uwagę 
na zachowania innych i oceniają je. Nawet najmniejsza uwaga lub komentarz 
ze strony innych osób prowadzi do zaniżenia swojej samooceny i braku wiary 
w siebie. Lub też odwrotnie – mały komplement pobudza fantazję ku temu, by 
być zauważoną, podziwianą i nieustannie chwaloną. Egocentryczne fantazjowanie 
na swój temat jest o tyle niebezpieczne, że młody człowiek nie jest odporny na 
niebezpieczeństwa, np. szybka jazda samochodem (nawet bez prawa jazdy), seks 
dla zabawy i niespodziewana ciąża.

Nastolatkowie są dalecy od zachowania ostrożności, gdyż nie wierzą, że może 
im się przytrafić coś złego. Egocentryczne fantazjowanie może nawet prowadzić 
do narcyzmu. Nastolatek czuje się wtedy kimś wyjątkowym, niezwyciężonym 
i wszechmocnym.

Egocentryzm nastolatka może różnie się objawiać. Psychologia wskazuje 4 typy:
 – typ Cesarz „słuchajcie mnie”,
 – typ Gwiazda „podziwiajcie mnie”,
 – typ Ślimak „dajcie mi święty spokój”,
 – typ Cierpiętnik „litujcie się nade mną”.

 ZAŁĄCZNIK 2 

REFLEKSJA 
Pomyśl, który z wymienionych typów jest najbardziej zbliżony do ciebie.

 – Może jesteś typem GWIAZDY? Czy pragniesz, żeby wszędzie ciebie zauważa-
no? Czy oczekujesz ciągłych pochwał i podziwu?

 – Zastanów się, czy masz w sobie coś z typu CESARZA? Czy narzucasz swoją 
wolę? Czy wymagasz, aby inni ciebie bezwzględnie słuchali? Czy rozkazujesz 
innym? Czy pragniesz podporządkować ich sobie?

 – Może jesteś typem ŚLIMAKA? Czy dążysz do zamykania się w sobie? Może 
celowo unikasz kontaktów z innymi? Czy kierujesz się niechęcią wobec nich? 
Czy izolujesz się?

 – A może masz w sobie coś z typu CIERPIĘTNIKA? Czy uważasz się za osobę 
pechową lub nieśmiałą? Czy pragniesz wzbudzać zainteresowanie, podkreśla-
jąc swoje trudne położenie? 

Każdy z tych typów utrudnia relacje międzyludzkie. Warto otwierać się i pra-
cować nad sobą. Podejmowanie wysiłku zmierzającego do kontroli własnych 
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zachowań pozwoli na utrzymanie harmonijnych kontaktów rodzinnych, koleżeń-
skich i przyjacielskich. Odkryjesz wówczas, że bycie z innymi da ci satysfakcję 
i przyniesie radość.

Oprac. na podst. Maria Kwiek, Iwona Nowak, Dorastanie do miłości, Rubikon, Kraków 2013.

 ZAŁĄCZNIK 3 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

Rodzice – dzieci. Walka o autonomię  
czy wspólnota i zaufanie.

Rodzina to ci, którzy są sobie najbliżsi i których kochamy. Członkowie rodziny 
wspierają się psychicznie, uczuciowo i materialnie. To najważniejszy punkt opar-
cia dla młodego człowieka.

Większość nastolatków ceni to oparcie, choć nie zawsze o tym otwarcie mówi. 
Bywa, że dochodzi w rodzinie do bolesnych przeżyć, konfliktów; pozostają urazy 
i wkrada się obojętność. Jednak wszystkim, także młodym zależy na akceptacji, 
uznaniu, dostrzeżeniu walorów i miłości. 

Każdy wyraz wzajemnego zainteresowania, okazywania uczuć i poświęconego 
czasu zbliża starsze i młodsze pokolenie.

Młodym zależy, aby rodzice darzyli ich zaufaniem, ale nie zawsze rozumieją, 
że na zaufanie trzeba zasłużyć. Jeśli nie jeden, ale kilka razy ktoś zawiódł, nie do-
trzymał obietnicy, wtedy trudno mu ufać. Ale też jeśli rodzice rzeczywiście ufają, 
wówczas młody człowiek stara się ich nie zawieść i nie sprawić im bólu. Pokłada-
ne nadzieje zobowiązują. To dobra droga do wzmocnienia rodzinnej komunikacji 
i bliskości.

Nastolatki lubią eksperymentować i mieć swoje prywatne sprawy. Jeśli przy 
tym są odpowiedzialne, rodzice zwykle dają im większą autonomię, potocznie 
mówiąc  „pozwalają im na więcej”. Jeśli jednak młodzi ludzie chcą zbudować swo-
ją, odmienną egzystencję, odmienny sposób postępowania, rodzi się u rodziców 
niepokój. Czasem dochodzi rozczarowanie, szczególnie wtedy, gdy dzieci oddalają 
się od rodziny.

Prawem dojrzewającego nastolatka jest zbudowanie własnej tożsamości, ale 
trzeba też zrozumieć rodziców, że z miłości do dzieci chcieliby oszczędzić im 
skutków nieodpowiedzialnych wyborów, błędów i porażek. Stąd często można 
spotkać się z nadmierną troską, niepokojem a nawet nieporadnością i bezbronno-
ścią rodziców. 

W tej sytuacji obie strony powinny dojść do stworzenia na nowo klimatu 
współpracy i zaufania.

 ZAŁĄCZNIK 4 

4 typy egocentryczne
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FILM 2 – „Mistrzowie słowa”

Temat: Sprawna komunikacja 
i rozwiązywanie konfliktów
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny: 
Uświadomienie uczniom potrzeby dobrej komunikacji 
w rodzinie.

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � wie, na czym polega dobra komunikacja,
 � zna cechy komunikatów bezpośrednich (ułatwiających 

rozmowę),
 � zna cechy komunikatów pośrednich (utrudniających 

rozmowę),
 � wie, w jaki sposób reagować w sytuacjach 

konfliktowych,
 � zdaje sobie sprawę o potrzebie rozwiązywania 

konfliktów.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, kalambury, rozsypanka 
wyrazowa, miniwykład.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Mistrzowie słowa” (6 min),
 � kalambury – tematy scenek (załącznik 2),
 � kalambury – polecenia dla grup (załącznik 1),
 � kalambury – rekwizyty: pilot, plecak z książkami 

i zeszytami, smartfon, zegarek.
 � rozsypanka wyrazowa w 4 kopertach (załącznik 3),
 � materiał dla nauczyciela (załączniki 4A, B, C).

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Wprowadzenie (2 min)
Wielu konfliktów można by z powodzeniem uniknąć, gdyby rozmówcy znali 
i stosowali komunikaty, które ułatwiają rozmowę a unikali tych, które ją 
utrudniają i zaburzają. Konfliktów nie należy utrwalać, ale je rozwiązywać. 
Umiejętność rozwiązywania konfliktów jest życiową sztuką, której można się 
nauczyć. I o tym będzie dzisiejsza lekcja.

2. Emisja filmu „Mistrzowie słowa” (6 min)

3. Rozmowa kierowana po filmie: (7 min)
 – Co złożyło się na przyczynę powstania konfliktu między Filipem a jego 
ojcem?

 – Co ten konflikt podsycało i utrudniało ich rozmowę?
 – W jaki sposób mama pomogła ten spór rozwiązać? Jaką zastosowała 
strategię?

 – Jakie zaproponowała komunikaty zwaśnionym stronom?
 – Co ostudziło emocje towarzyszące tej sytuacji?
 – O ile rozwiązany konflikt może być wykorzystany dla dobra tej rodziny?
 – Czego mógł się nauczyć zarówno Filip jak i ojciec?

4. Kalambury – scenki dramowe. Praca w 4 grupach (16 min)
Przedstawiciele czterech grup przedstawiają scenki dramowe dotyczące ko-
munikacji, posługując się tylko jednym zdaniem: „No, to dopiero niespo-
dzianka”. Aktorzy (2 osoby) wypowiadają powyższe zdanie, dostosowując 
do danej sytuacji intonację, melodykę głosu i tempo wypowiadanych słów 
oraz mowę ciała, gesty, mimikę, spojrzenie itd. Pozostali uczniowie odgadują 
zaprezentowane sytuacje. Tematy scenek zapisane na kartkach (załącznik 1) są 
losowane przez liderów grup.
Scenki przedstawiają:

 � Skłócone rodzeństwo– chodzi o wybór kanałów TV. Brat chce oglądać 
mecz a siostra ulubiony serial (rekwizyt – pilot).

 � Córka przed wyjściem do szkoły pospiesznie pakuje plecak i nie bardzo 
chce słuchać mamy, która ma jej coś ważnego do przekazania (rekwizyt – 
plecak z książkami, zeszytami).
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 � Syn już trzecią godzinę gra na komputerze. Ojciec usiłuje postawić tamę. 
Dochodzi do kłótni. (rekwizyt – smartfon).

 � Córka miała wrócić z imprezy o 21. Wróciła po 23. Matka otwiera córce 
drzwi i… (rekwizyt – zegarek).

Refleksja po odegraniu scenek. Podsumowanie

5. Wykład nauczyciela (załącznik 4) (8 min)

6. Zakończenie – rozsypanka wyrazowa. Praca w 4 grupach (załącz-
nik 3) (6 min)
a) Każda grupa otrzymuje kopertę z rozsypanką wyrazową.
b) Po ułożeniu zdania, głośno je odczytuje.

 ZAŁĄCZNIK 1 

Kalambury – polecenie 
Posługując się tylko jednym zdaniem, zagrajcie wylosowaną scenkę dramową 
przedstawiającą komunikację w rodzinie. Obie osoby (aktorzy) mogą posługiwać 
się tylko tym samym zdaniem: „No, to dopiero niespodzianka”. 

Wasi koledzy i koleżanki odgadują zaprezentowaną sytuację dzięki waszej grze 
(mowie ciała, gestom, mimice, spojrzeniom itd.) oraz dzięki intonacji, melodyce 
głosu i tempie wypowiadanych słów. Pozostali uczniowie odgadują zaprezentowa-
ne sytuacje. 

 ZAŁĄCZNIK 2 

Tematy scenek (kalambury)  
– do losowania przez liderów grup

 � Skłócone rodzeństwo – chodzi o wybór kanałów TV. Brat chce oglądać mecz, 
a siostra ulubiony serial.

 � Córka przed wyjściem do szkoły pospiesznie pakuje plecak i nie bardzo chce 
słuchać mamy, która ma jej coś ważnego do przekazania.

 � Syn już trzecią godzinę gra na komputerze. Ojciec usiłuje postawić tamę. 
Dochodzi do kłótni. 

 � Córka miała wrócić z imprezy o 21 a wróciła po 23. Matka otwiera córce 
drzwi i…
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 ZAŁĄCZNIK 3 

Rozsypanka wyrazowa: zasady sprawnej komunikacji
 � Ton i słowo – to dwa najistotniejsze czynniki kontaktu międzyludzkiego.
 � Nie zapominaj, że oprócz słów mogą pomóc lub zaszkodzić sygnały niewer-

balne.
 � Stosuj zasady aktywnego słuchania: potwierdzaj słowami, mimiką i gestami, 

że rozumiesz, co mówi twój rozmówca.
 � Informuj otwarcie o swoich uczuciach, o irytacji, złości czy rozdrażnieniu.

 ZAŁĄCZNIK 4 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

Rozwiązany konflikt i przebaczenie
Scenka filmowa, która została zaprezentowana na dzisiejszej lekcji pokazała – jak 
konflikt można rozwiązać i co dzięki temu najbliżsi sobie ludzie osiągają. Jeśli 
zażegna się spór wraca: jedność, pokój, zrozumienie i wzajemna bliskość. Finałem 
rozwiązania sporu / konfliktu jest przebaczenie. Trudno sobie wyobrazić szczęśli-
wą rodzinę czy związek przyjacielski bez przebaczenia.

A jeśli konflikt / spór nie zostanie rozwiązany…
Początkowa niezgodność, łagodna konfrontacja przechodzi w sprzeczkę (wy-

miana zdań w nieco ostrzejszym tonie niż zwykła rozmowa).
Podgrzanie emocji, dołączenie do dyskusji wątków pobocznych prowadzi do 

kłótni. Skrajna forma kłótni wyrażać się może nawet walką fizyczną.
Konflikt niezażegnany przeradza się w wojnę, w której narasta wzajemna wro-

gość, nienawiść, i w której co jakiś czas rozgrywane są bitwy na słowa lub pięści. 
To, w jaki sposób konflikt się rozwinie, w dużym stopniu zależy od podejścia do 
niego zaangażowanych stron.

 SCHEMAT ZAŁĄCZNIK 4A 

Eskalacja sporu
NIEZGODNOŚĆ, ŁAGODNA KONFRONTACJA

SPRZECZKA

KŁÓTNIA

WALKA

WOJNA
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Jeśli nie nastąpi rozwiązanie konfliktu utrzymuje się wtedy niepokój, podział, 
brak zrozumienia i złość.

Jeśli zdarzy się nam różnica zdań, opinii, dążeń warto zastanowić się, z czego 
one wynikają: z niezrozumienia, czy  z rzeczywistych różnic. Spokojna rozmowa 
z aktywnym słuchaczem i wzajemnym szacunkiem powinny doprowadzić do 
znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji i zadowolenia obu stron.

Komunikaty ułatwiające i utrudniające relacje 
międzyosobowe

 ZAŁĄCZNIK 4B 

Komunikaty ułatwiające; spór konstruktywny 
 � komunikat JA,
 � takie, które bezpośrednio odnoszą się do sytuacji konfliktowej,
 � rozmówcy mówią o swoich emocjach i odczuciach,
 � proponują różne rozwiązania konfliktu, a następnie wybierają – optymalne 

rozwiązanie,
 � po określonym czasie weryfikują przyjęte rozwiązanie.

 ZAŁĄCZNIK 4C 

Komunikaty utrudniające; spór destruktywny
 � przeważa komunikat TY, który wzmaga konflikt,
 � komunikaty zawierające sądy i opinie o współrozmówcach,
 � rozmówcy wzajemnie się obwiniają i ranią,
 � nie ma prób rozwiązania konfliktu; jest atak,
 � wywoływanie negatywnych emocji na skutek agresji,
 � wyzwalają u rozmówców poczucie krzywdy. 
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FILM 3 – „Z daleka widok jest lepszy”

Temat: Zaakceptuj siebie
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

Cel ogólny: 
Zrozumienie, że dla prawidłowego rozwoju potrzebna jest 
akceptacja siebie.

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � wie, czym jest akceptacja siebie,
 � zna konsekwencje braku akceptacji siebie,
 � zdaje sobie sprawę, że każdy człowiek jest niepowtarzalny 

i jedyny w swoim rodzaju,
 � rozumie, że ważna jest miłość i szacunek samego siebie.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, pogadanka, wykład, praca w grupach – 
rozsypanka zdaniowa, mapa mentalna, refleksja.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Z daleka widok jest lepszy” (6 min),
 � rozsypanka wyrazowa (w 10 kopertach) do pracy w grupach 

(załącznik 1),
 � 4 x ½ arkusza szarego papieru, kolorowe pisaki, magnesy lub 

masa mocująca,
 � materiał dla nauczyciela (załączniki 2A, B, C).

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Wprowadzenie (2 min)
Czy zdarza się wam z życzliwością spojrzeć na siebie w lustrze? Czy akceptuje-
cie swój wygląd? Jak odbieracie siebie? Co myślicie o sobie samej / samym?
Oprócz zewnętrznego wizerunku każdy człowiek ma jeszcze wewnętrzny 
obraz samego siebie, który albo mu się podoba, albo odnosi się do niego 
krytycznie. Ustosunkowanie się do wewnętrznego obrazu mówi o miłości 
i szacunku wobec siebie lub o ich braku.
Dzisiejsza lekcja będzie o tym, jak w sposób obiektywny spostrzegać siebie 
i jak siebie zaakceptować.

2. Emisja filmu „Z daleka widok jest lepszy” (6 min)

3. Rozmowa po filmie: (6 min)
 – Zosia, z zainteresowaniem słuchała rodzinnych historii opowiadanych 
przez rodziców przyjaciółki Oli. Dlaczego tak dobrze czuła się podczas 
rodzinnego przyjęcia?

 – Czego dowiedzieliśmy się o Zosi od Oli?
 – Do czego przyznaje się Zosia w przyjacielskiej rozmowie z Olą?
 – Skąd mogły brać się kompleksy Zosi i brak wiary w siebie?
 – Co Zosia otrzymała w domu Oli? Czy było to dla niej ważne?
 – Czy Ola dowiedziała się od Zosi o czymś, czego na co dzień nie dostrzegała?
 – Jak w kontekście odpowiedzi na powyższe pytania można zinterpretować 
tytuł filmu „Z daleka widok jest lepszy”?

4. Wykład nauczyciela (załącznik 2) (10 min)
Obraz samego siebie.
Przecenianie siebie.
Niedocenianie siebie.
Właściwa ocena siebie. Poznanie swojej wartości.
Problemy człowieka, który nie potrafi siebie zaakceptować.

5. Jak pokochać siebie? Rozsypanka wyrazowa. Praca w małych gru-
pach (załącznik 1) (7 min)
a) Podział uczniów na 10 grup.
b) Rozdanie kopert z rozsypanką.
c) Uczniowie układają zdanie i odczytują otrzymaną myśl klasie.
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6. Miłość siebie i brak miłości siebie. Mapa mentalna. Praca w grupach 
(10 min)
a) Uczniowie podzieleni na grupy (parzysta liczba grup) otrzymują po ½ 

arkusza szarego papieru, pisaki.
b) Grupy parzyste zapisują dużymi literami na środku arkusza tytuł:  

MIŁOŚĆ SIEBIE.
c) Grupy nieparzyste zapisują dużymi literami na środku arkusza tytuł: 

BRAK MIŁOŚCI SIEBIE.
d) Następny etap pracy to rozwinięcie i zobrazowanie powyższych odniesień 

do samego siebie w kontekście tego, co zbliża do ludzi i tego co od siebie 
oddala. Uczniowie obrazują swoje przemyślenia za pomocą: cytatów, 
haseł, rysunków, symboli, które umieszczają na plakacie wokół zapisanego 
tematu.

7. Podsumowanie zajęć (4 min)
Prezentacja plakatów: osobno grup parzystych i nieparzystych. Omówienie 
przez liderów grup. Komentarz i wnioski.

 ZAŁĄCZNIK 1 

Rozsypanka wyrazowa

JAK POKOCHAĆ SIEBIE?
 � Widzieć siebie w prawdzie.
 � Mieć zaufanie do siebie i drugich.
 � Mieć właściwe poczucie swojej wartości.
 � Patrzeć na siebie trzeźwo (nie dodawać ani nie ujmować sobie znaczenia).
 � Być otwartym na innych, umieć pomóc, zauważać potrzeby drugiego człowie-

ka, liczyć się z innymi.
 � Znać swoje dobre strony, swoje umiejętności, talenty.
 � Znać swoje wady i starać się je poprawić.
 � Potrafić przyjąć pochwałę i naganę.
 � Mieć szacunek dla siebie i dla innych.
 � Budować dobre relacje z innymi.
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 ZAŁĄCZNIK 2 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

Człowiek powinien spojrzeć na siebie obiektywnie i widzieć siebie prawdziwie. 
Jeżeli przyjmie jedynie czyjąś subiektywną, nieprawdziwą opinię na swój temat, 
może siebie łatwo przeceniać albo nie doceniać. Każda z tych postaw: przece-
nianie siebie czy niedocenianie, jest nieprawdziwa (fałszywa), ponieważ może 
wywołać  kompleksy lub urazy prowadzące do uruchomienia tzw. mechanizmów 
obronnych. Człowiekowi wtedy trudno być sobą, stale się przed czymś lub przed 
kimś broni. Nie mając prawidłowego obrazu własnej osoby, ma trudności z zaak-
ceptowaniem samego siebie.

 ZAŁĄCZNIK 2A 

PRZECENIANIE SIEBIE TO:
 � widzenie siebie lepszym,
 � podkreślanie ważności,
 � wywyższanie, pogardzanie,
 � działanie na pokaz,
 � popisywanie się, rozkazywanie,
 � oczekiwanie pochlebstw,
 � próżność, chęć „błyszczenia”,
 � trudności z przyjęciem uwag, agresywne reakcje,
 � pycha motywem działania.

Człowiek widzi siebie lepszym niż jest w rzeczywistości. Chce pokazać swoją 
ważność, gardzi innymi, wywyższa się, rozkazuje, chce błyszczeć. To, co robi – 
robi często na pokaz, popisuje się przed innymi, niepokoi się, czy ktoś inny nie ma 
większego znaczenia niż on. Nie potrafi przyjąć uwag na swój temat i życzliwych 
wskazówek. Jest łasy na pochlebstwa. W porównywaniu siebie z innymi zawsze 
widzi swoją osobę jako najlepszą. Częstą cechą tych ludzi jest próżność. Mają 
małą odporność na znoszenie niepowodzeń i trudności, a doświadczając ich, 
szybko załamują się lub reagują agresją. Człowiek przeceniający siebie podejmuje 
się zadań większych niż pozwalają na to jego możliwości, co prowadzi do przeży-
wania zawodu, gdy jego zamierzenia nie spełniają się. Motywacją jego działania 
bywa pycha, chęć wywyższania się.
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 ZAŁĄCZNIK 2B 

NIEDOCENIANIE SIEBIE TO:
 � widzenie siebie gorszym,
 � pesymizm, wycofanie, 
 � brak wiary w siebie, 
 � niskie poczucie wartości,
 � sparaliżowanie lękiem,
 � poczucie zagrożenia,
 � złe mówienie o sobie,
 � sięganie po używki,
 � lęk przed odrzuceniem jako motyw działania.

Człowiek widzi siebie gorszym niż jest w rzeczywistości. Patrzy na siebie pesymi-
stycznie, nie wierzy w siebie i w swoje siły, jest wycofany. Ma niskie poczucie war-
tości, paraliżuje go lęk, strach, przeżywa ciągłe obawy, źle mówi o sobie. Przeżywa 
poczucie zagrożenia, które odbiera mu poczucie bezpieczeństwa. Przy postawie 
niedoceniania człowiek nie lubi siebie, nie potrafi być wobec siebie w pełni 
życzliwym, nie kocha siebie. Zdarza się, że chce dodać sobie znaczenia i ważności, 
sięgając po papierosy, alkohol czy narkotyki. Niekiedy próbuje dokonywać podbo-
jów seksualnych, niszcząc w sobie i innych cenny dar, jakim jest ludzka płcio-
wość. Nie kieruje się wtedy miłością, lecz pożądaniem. Bywa, że wpada w nałogi, 
z których trudno się wyrwać ze względu na słabą jeszcze konstrukcję psychiczną 
i słabą wolę. Motywacją jego działania bywa obawa przed brakiem akceptacji lub 
odrzuceniem.

 ZAŁĄCZNIK 2C 

PROBLEMY CZŁOWIEKA, KTÓRY NIE POTRAFI SIEBIE 
ZAAKCEPTOWAĆ:

 � patrzy pesymistycznie na życie,
 � jest nieśmiały,
 � jest skrajnie wrażliwy na opinię innych,
 � przesadnie koncentruje się na swoim wyglądzie,
 � jest krytycznie nastawiony do innych,
 � jest podejrzliwy,
 � przyjmuje postawę obronną w zachowaniu i rozmowach,
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 � uzależnia się od opinii innych,
 � nie umie przyjmować nagany i pochwały,
 � ma lęk przed samotnością i bliskością,
 � brakuje mu zaufania do innych,
 � negatywnie mówi o sobie,
 � podchodzi do innych z dystansem,
 � ma przewrażliwione sumienie,
 � brak mu zaufania do siebie i wiary w swoje siły oraz możliwości.

PODSUMOWANIE
Kto przecenia siebie lub nie docenia siebie, ten nie ma obiektywnego i poprawnego 
odniesienia do własnej osoby. Ma nieprawdziwy obraz samego siebie.

Każdy człowiek posiada wielką wartość. Każdy jest potrzebny, jedyny 
i  niepowtarzalny. Ma do spełnienia ważne zadania wobec siebie i innych. Nie ma 
dwóch takich samych ludzi. Nawet bliźniacy różnią się od siebie. Trzeba to sobie 
uświadomić, aby zacząć na siebie patrzeć bardziej obiektywnie i nie sugerować się 
jedynie czyjąś opinią. Warto jednak słuchać dobrych rad czy wskazówek życzliwych 
i godnych zaufania sobie osób. Trzeba starać się podejmować wysiłek budowania 
obiektywnego obrazu własnej osoby. Człowiek, który zacznie patrzeć na siebie 
życzliwie, z szacunkiem i akceptacją będzie otwarty na relacje z innymi ludźmi.

Maria Kwiek, Iwona Nowak, „Dorastanie do miłości”.  
Scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie,  

Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2013, s. 20-27
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FILM 4 – „Bez słów”

Temat: Wzajemność w przyjaźni
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny: 
Uświadomienie, że przyjaźń wymaga wzajemności.

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � wie, że przyjaźń jest szczególnym związkiem 
w relacjach między ludźmi,

 � rozumie, że aby mieć przyjaciela, trzeba samemu być 
dobrym przyjacielem,

 � zdaje sobie sprawę, że relacja przyjaźni sprzyja 
kształtowaniu swojego charakteru,

 � zna cechy dobrego przyjaciela,
 � wie, że przyjaźń opiera się na empatii i na równości 

stron.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, wykład, „kryształ 
przyjaźni”, „mówiąca ściana”,
praca w grupach.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Bez słów” (5 min),
 � koperty z rombami do ćwiczenia „kryształ przyjaźni” 

(dla każdej grupy) (załącznik 1),
 � materiał dla nauczyciela (załącznik 2),
 � karteczki (po kilkanaście dla każdej grupy), „cenki”, 

arkusz papieru.

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Wprowadzenie (3 min)
Każdy człowiek, poszukuje kogoś, kto go rozumie, akceptuje, z kim może 
szczerze porozmawiać, na kogo może zawsze liczyć. To przyjaciel. 
Już w starożytności, filozofowie i poeci wskazywali na potrzebę i znaczenie 
przyjaźni w relacjach międzyludzkich. Przyjaźń jest rzeczywistością, w której 
dwie osoby wpływają na siebie i sprawiają, że stajemy się lepsi. Dlaczego? 
Odpowiedzią będzie dzisiejsze spotkanie.

2. Emisja filmu „Bez słów” (5 min)

3. Rozmowa po filmie (8 min)
 – Dlaczego Ola, mimo prezentów i życzeń urodzinowych od rodziców i kole-
gów była smutna (niepocieszona)?

 – Czy Zosia musiała osobiście pojawić się w domu Oli, aby złożyć jej życze-
nia?

 – Jakie zobowiązania kierowały Zosią?
 – Co może oznaczać w relacjach między przyjaciółmi stwierdzenie „bez 
słów” (patrz: tytuł filmu)?

 – „Wzajemność w przyjaźni” – jak ją rozumiemy? O ile jest ona ważna?

4. „Mówiąca ściana”. Praca w grupach (10 min) 
a) Każda grupa otrzymuje po kilkanaście karteczek.
b) Po wspólnej naradzie uczniowie wypisują cechy, które charakteryzują 

przyjaciół, i które sprawiają, że przyjaźń może być trwała i wzbogacająca 
ich życie. (na każdej kartce jedna cecha).

c) Przyklejanie „cenkami” karteczek na arkusz papieru lub do tablicy pod 
kierunkiem prowadzącego zajęcia, który pomaga w segregacji odpowiedzi 
wg odpowiednich cech.

d) Odczytanie wyników pracy uczniów i podsumowanie.

5. Miniwykład nauczyciela nt. przyjaźni (Materiał: załącznik 1) (8 min)
a) Pojęcie przyjaźni w starożytności.
b) Warunki trwałej przyjaźni.
c) Przyjaźń wzajemnym dopełnieniem i darem.
d) Zobowiązania moralne w przyjaźni.
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6. „Kryształ przyjaźni”. Praca w grupach (8 min)
a) Każda grupa otrzymuje kopertę z 9 rombami do złożenia „kryształu przy-

jaźni” (załącznik 1).
b) Po wspólnej naradzie uczniowie umieszczają najważniejsze ich zdaniem 

hasło stanowiące „tworzywo przyjaźni” na samym szczycie kryształu. 
Mniej ważne hasła niżej, a w dolnej części hasło – najmniej istotne.

Uwaga: 8 rombów posiada hasła: zrozumienie, życzliwość, zaufanie, dyskrecja, 
czas, szczerość, przebojowość, troska, a na 9-tym pustym uczniowie wpisują 
swoją propozycję.
c) Odczytanie wyników prac, porównanie z wynikami innych grup. Podsu-

mowanie.

7. Zakończenie (3 min)
Istotą przyjaźni jest wzajemne obdarzanie się dobrem, czyli bezinteresowność, 
ofiarność i miłość. (Te cechy będą też później niezbędne w związku mał-
żeńskim). One sprawiają, że stajemy się prawdziwymi przyjaciółmi. Trzeba 
jednak wiedzieć, że gotowość pomocy nie może być wymuszona, ponieważ 
przyjaciel udziela swej pomocy w sposób wolny, kierując się bezinteresowno-
ścią. Znajduje w tym radość i szczęście.

 ZAŁĄCZNIK 1 

Kryształ przyjaźni

 ZAŁĄCZNIK 2 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

Wzajemny dar
Przyjaźń jest misternie utkaną ze spotkań rzeczywistością, w której dwie osoby 
doświadczają wzajemnego dopełniania, wpływają na siebie, oddziałują, można 
powiedzieć, że wychowują siebie nawzajem. Włoski socjolog Francesco Albero-
ni pisał, że przyjaciel przemawia w duchu prawdy i poznajemy przy nim siebie 
(1994). Przyjaciel przemawiający w duchu prawdy rozbudza swego partnera ku 
wartościowym ideom. Poznawać siebie przy przyjacielu to stawiać swoją osobę 
w prawdzie.

Przyjaciel staje się przekazicielem mądrości i prawdy. Związki przyjaźni 
sprawiają, że ludzie nimi złączeni stają się lepsi, czego wyrazem jest gotowość do 
niesienia pomocy innym, chęć udzielania rad i potrzebnych wskazówek życio-
wych (Swoboda 1995).

O tym, by przyjaciela szukać wśród osób szlachetnych i prawych, pisali w sta-
rożytności Cyceron i Seneka. W tym kontekście bycie przyjacielem oznacza więc 
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być wzajemnie dla siebie człowiekiem i krewnym. To pokrewieństwo może być 
natury duchowej, psychicznej, moralnej, a także fizycznej, i jest ono tym, co wiąże 
wzajemnie osoby w przyjaźni (za: Platon 1959).

Prawdziwa przyjaźń domaga się nie tylko istnienia wzajemnej uczciwości, ale 
i pewnego rodzaju kontroli, której przejawem jest upomnienie przyjaciela. Bliskie 
obcowanie ze sobą, rady, rozmowy, zachęty, pociechy, a niekiedy upomnienia 
dochodzą do skutku głównie pośród przyjaciół (Cyceron 1997). Upomnienie z ust 
przyjaciela to działanie przez słowo, wychowywanie przez uświadamianie, wypły-
wające z troski o wzrost duchowy drugiego człowieka.

Przyjaźń służy nie tylko samej jednostce, ale także życiu zbiorowemu. Zasięg 
oddziaływania przyjaźni dotyczy całych społeczności, a nawet niektórych dzie-
dzin życia kulturowego: religijnego, czy naukowego.

Z platońskiej koncepcji dobra i przyjaźni wynika, iż prawdziwa przyjaźń po-
wstaje wszędzie tam, gdzie poszukuje się dobra. Na tej drodze rozwija się ona we 
wzajemne uczucie i w duchową wspólnotę prowadzącą do piękna samego w sobie. 
W przekonaniu starożytnych przyjaźń nie tylko była uczuciem łączącym ludzi 
na całe życie, ale stawała się dla nich ośrodkiem życia moralnego, niekiedy była 
głębsza niż uczucia rodzinne, a nawet uważano ją za zasadę wszechświata.

W dzisiejszych czasach przyjaźń zajmuje ważne miejsce. Alberoni pisze: 
„Żadnego wielkiego przedsięwzięcia nie rozpoczyna się w pojedynkę. Nie należy 
przy tym zawierzać samej kompetencji, nie znając innych zalet człowieka. Tak, 
uciekniemy się nieraz do tych bliżej nieznanych, ale pewność zdobywamy tylko 
wtedy, gdy mamy kogoś, kto może nas w pełni zastąpić, komu zaufamy jak sobie 
samemu. A takim człowiekiem może być tylko przyjaciel. W takich przypadkach 
myśl nasza kieruje się często ku osobom, z którymi kolegowaliśmy się w przeszło-
ści” (Alberoni 1994: 135). 

W przyjaźni ważne są zobowiązania moralne: „Musimy ciągle pracować nad 
sobą, rozwijać w sobie pozytywne wartości, zwalczać wady, zwłaszcza egocen-
tryzm. Inaczej przyjaźń szybko się ‘wyczerpie’ , będzie narażona na jednostron-
ność, a to prowadzi do jej wygasania” (Nowak 1999).

Mały słownik psychologiczny podaje następującą definicję: „przyjaźń, 
związek uczuciowy między dwiema osobami atrakcyjnymi dla siebie (na ogół 
bez erotycznego komponentu), wyrażający się w bezinteresownej sympatii, go-
towości niesienia pomocy, we wspólnych zainteresowaniach, a także wspólnym 
realizowaniu działań” (1979: 234-235). 

Dotychczasowe próby zdefiniowania przyjaźni nie są jednoznaczne. Jedni ak-
centują w niej uczuciowe zaangażowanie partnerów oraz bezinteresowną sympatię 
i wspólne zainteresowanie, inni podkreślają wzajemny szacunek, zrozumienie 
i pomoc. Przyjaźń jest zetknięciem się dwóch światów, dwóch indywiduów i połą-
czeniem ich w jedną wspólną rzeczywistość. Jeżeli przyjaciel będzie osobą prawą, 
poddamy się jego wychowawczemu oddziaływaniu, upodabniając się do niego 
w myśl przysłowia: Powiedz, z kim przestajesz, a powiem ci, kim jesteś.
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Kształtowanie przyjaźni czy koleżeńskości u dzieci i młodzieży szkolnej ma 
olbrzymie znaczenie dla pracy wychowawczej szkoły, są to bowiem podstawowe 
stosunki współżycia, współdziałania i życzliwości wzajemnej ludzi (Isterowicz 
1965). Wpływ na to mają różne przedmioty (np. literatura) oraz przykłady żywe, 
tzw. wzory osobowościowe. Takim wzorem powinien być nauczyciel. Przykładów 
pociągających do przyjaźni możemy szukać także w teatrze, filmie oraz książ-
kach. Nie są one żywe, ale wystarczająco sugestywne. Wpływ wychowawczy treści 
płynących z literatury dla dzieci i młodzieży może obejmować również świat ludzi 
dorosłych, prezentując moralne, osobowościowe, obyczajowe czy witalne warto-
ści, wśród nich i przyjaźń.

Przyjaźń w swym ścisłym i ogólnym ujęciu wprowadza nas w problematy-
kę wychowania. Wychowania kształtującego postawę, kulturę, osobowość. Jest 
tworzywem życia wewnętrznego jednostki, rozbudzając ją ku nowym wartościo-
wym ideom, a także zbiorowego, powodując konsekwencje w takich społecznych 
rzeczywistościach, jak wolność, pokój, sprawiedliwość.

dr Jan Czechowski, Wychowawca 1/2011
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FILM 5 – „Nudzę się”

Temat: Nuda, która ziewa…
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny: 
Uświadomienie, czym jest nuda i jak ją przezwyciężać.

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � potrafi określić czym jest nuda,
 � wie, jaki wpływ może  mieć nuda na nasze życie,
 � zna sposoby unikania nudy,
 � zdaje sobie sprawę, że od nas samych zależy, 

czy nasze życie będzie puste, beznadziejne i szare 
czy też pełne dynamizmu i satysfakcjonujące.

Metody i formy pracy:
praca z filmem, rozmowa kierowana, „mówiąca ściana”, 
praca w grupach, wykład, 
metoda 6-3-5.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Nudzę się” (8 min),
 � karty pracy do metody 6-3-5 (formularz - załącznik 1),
 � karteczki samoprzylepne (dla każdego ucznia),
 � materiał dla nauczyciela (załącznik 2),
 � Skutki nudy (załącznik 2A),
 � wiersz Jana Brzechwy „Nuda” (załącznik 3).

Czas: 45 min
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P R Z E B I E G  Z A J Ę Ć :

1. Odczytanie wiersza J. Brzechwy „Nuda” (załącznik 3)

2. „Mówiąca ściana” (7 min)
a) Prowadzący prosi uczniów, aby zapisali na karteczkach sytuacje, w których 

doświadczają nudy.
b) Przyklejenie karteczek do tablicy lub na arkusz szarego papieru.
c) Odczytanie wypowiedzi uczniów i krótki komentarz.

3. Emisja filmu „Nudzę się” (8 min)

4. Rozmowa po filmie: (6 min)
 – Czym różniły się postawy Taty i Filipa podczas wolnego dnia?
 – Która postać wypowiada słowa „Chciałabym się trochę ponudzić, ale jakoś 
nigdy nie starczyło mi czasu”?

 – Dlaczego Zosia nie zna uczucia nudy?
 – Jak można uzasadnić zdanie, które padło w filmie: „Inteligentni ludzie 
nigdy się nie nudzą”?

 – Jakie mogą być skutki nudy?

5. Wykład nauczyciela „Nuda czy pasja życia?” (załącznik 2) (7 min)
a) Czym jest i skąd bierze się nuda?
b) Czynniki, które wpływają na postawę nudy.
c) Skutki nudy (załącznik 2A).
d) Czynniki, które chronią przed nudą.

6. Sposoby na nudę. Metoda 6-3-5 (15 min)
a) Prowadzący dzieli zespół uczniów na 6 grup i informuje każdą z nich, jaki 

ma numer (uwaga: kolejność grup zgodna ze wskazówkami zegara).
b) Każda grupa otrzymuje formularz pracy metodą 6-3-5 (załącznik 1).
c) Liderzy grup wpisują w górnej części formularza numer grupy oraz zada-

nie „Sposoby na nudę”.
d) Prowadzący wyjaśnia sposób i przebieg pracy: 

 � Każda grupa wypełnia najpierw 3 górne rubryki, wpisując swoje propo-
zycje aktywności życiowej, aby nie dać  się nudzie. 

 � Po wypełnieniu grupa przekazuje swój formularz grupie następnej: 
pierwsza – drugiej, druga – trzeciej, trzecia – czwartej, czwarta – piątej, 
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piąta – szóstej, szósta – pierwszej (formularze wędrują od grupy do grupy 
zgodnie ze wskazówkami zegara).

 � Po otrzymaniu formularzy uczniowie wypełniają następne 3 rubry-
ki (od 4. do 6.), wpisując dalsze pomysły. Uwaga: pomysły na danym 
formularzu nie mogą się powtarzać, dlatego trzeba zawsze czytać zapisy 
z wyższych rubryk.

 � Formularze po przejściu przez wszystkie grupy (5 razy) i po wypełnieniu 
18 rubryk wracają do swojej grupy.

 � Uczniowie dokonują analizy wszystkich propozycji i wybierają trzy – ich 
zdaniem najciekawsze – sposoby zapobiegania nudzie. Zakreślają je 
kółkiem i zgłaszają nauczycielowi.

e) Nauczyciel zapisuje zgłoszone pomysły uczniów na tablicy. Jeśli się po-
wtarzają, dostawia przy danej propozycji kreskę, podlicza i rankinguje, tj. 
wyznacza I, II, III i dalsze miejsca dla zgłoszonych propozycji.

f) Krótki komentarz nauczyciela związany z wynikami pracy uczniów (mini-
wykład lub pogadanka).

7. Podsumowanie zajęć (2 min)

 ZAŁĄCZNIK 1  

Formularz pracy techniką 6-3-5

 ZAŁĄCZNIK 2 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

„Nuda czy pasja życia?”

CZYM JEST I SKĄD BIERZE SIĘ NUDA? 
„ Nie wiem po co!” „ Nie mam ochoty!” „ Po co mam to robić!? Nie chce mi się!” 
„To jest nudne!” - takie stwierdzenia dzieci i młodzieży, (również dorosłych!) 
może usłyszeć każdy rodzic i nauczyciel.  Nieważne, czy dziecko jest w przedszko-
lu, w szkole, potem na wyższej uczelni, zawsze narażone jest na stan nudy. Czym 
więc jest nuda? 

Nuda to stan trudnej do zniesienia pustki wewnętrznej. Pustki, która przenika 
człowieka i zdaje się pustym czynić wszystko, co jest wokół. Nuda ma w sobie coś 
z szarzyzny, smutku, beznadziei, żalu i niechęci do życia.  Jest stanem duszy, który 
pojawia się nie tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic do zrobienia i gdy otoczony 
jest zewnętrzną pustką. Znudzeni są także ci, którzy zdają się czynić bardzo wiele 
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i mają wszystkiego w nadmiarze. Nuda bowiem rodzi się  nie tyle z niedoboru, co 
z nadmiaru. Jest stanem nadmiaru tego, co zostało osiągnięte szybko, w wielkiej 
ilości i bez wysiłku. Wynika z nadmiaru przyjemności, doznań, bodźców, tego 
wszystkiego, co jest płytkie, chwilowe, lekkie, przeciętne. Nuda czyni człowieka 
kimś wewnętrznie wydrążonym, atrapą, która nie ma w sobie życia, a to, co czyni, 
czyni jakby na niby... Nikt jednak nie przeżywa życia na niby, bo życie dzieje się 
naprawdę i można je zmarnować i zaprzepaścić. 

Nuda jest stanem ducha i psychiki człowieka, który sprawia, że życie jest 
nieudane, zmarnowane, pozbawione piękna i wewnętrznego dynamizmu. Ten dy-
namizm jest potrzebny, aby człowiek zmieniał się, dojrzewał, dorastał, i żył coraz 
pełniej. 

Nuda jest stanem znanym nie tylko jednostkom ale i społecznościom. Ma 
w sobie coś z choroby wirusowej. Można bowiem zarazić się nią w kontakcie ze 
znudzonymi ludźmi. Można, ale na szczęście nie trzeba, ponieważ dysponujemy 
całą gamą działań przeciwnych nudzie, które owocują pasją życia, całkowitym 
zaprzeczeniem nudy i jej skutków. 

Wpływ na to, czy dziecko się nudzi, ma nie tyle osobowość dziecka, co wy-
chowanie. Można tak samo wdrożyć młodego człowieka do nudy i wychować go 
na wielkiego nudziarza, jak też ukształtować w nim pasję życia, która sprawi, że 
na pytanie o nudę, odpowie; „ Nie umiem powiedzieć, jak to jest, gdy człowiek się 
nudzi, bo nigdy się nie nudzę!” 

Jeśli nie pokonamy nudy, wyrośnie społeczeństwo ludzi pustych, „wydrążo-
nych” w środku. Pisał o tym angielski poeta Tomas  Eliot:

„ My wydrążeni ludzie
chochołowi ludzie

razem się kołyszemy
głowy wypełnia nam słoma
nie znaczy nic nasza mowa
kiedy do siebie szepczemy
głos nam jak suchej trawy

przez którą wiatr dmie
kształty bez formy
cienie bez barwy

siła odjęta
słowa bez ruchu...” 

Jak wychowywać, aby nie wychować młodego pokolenia, które utopi swoje 
życie w nudzie? Najpierw warto poszukać odpowiedzi, kiedy dziecko i młody 
człowiek nudzi się?
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 MATERIAŁ NA SPOTKANIA Z RODZICAMI 

Kiedy dziecko się nudzi? 
 � Gdy jest zostawione samo sobie. Samotne. Gdy ma zajmować się samo sobą, 

albo zniknąć dla świętego spokoju rodziców i opiekunów w wirtualnym 
świecie, który tylko na pozór wydaje się spokojny i bezpieczny dla dziecka. 
Niestety, jeszcze wielu rodziców ma poczucie, że gdy dziecko siedzi w domu 
przy komputerze nie grozi mu nic złego. 

 � Gdy dociera do niego nadmiar doznań i bodźców. Dzieci, którym rodzice 
nazbyt szybko zaspokajają ich potrzeby, nudzą się po kilku minutach tym, 
o czym wcześniej marzyły i o co z wielką natarczywością się upominały. Gdy 
do dziecka dociera nadmiar doznań, ono musi się nudzić, ponieważ czuje się 
jak człowiek przejedzony. Przejedzonemu nie smakuje żadne jedzenie, nawet 
najlepsze smakołyki, bo nie poczuje ich smaku. Nadmiar doznań jest bardzo 
niebezpieczny dla psychiki i duchowego rozwoju dziecka. Wprowadza w stan 
znudzenia połączony bądź z apatią i tendencją do depresji, bądź też z bezsilną 
wściekłością i tendencją do agresji. 

 � Dziecko i młody człowiek nudzi się wtedy, gdy wszystko otrzymuje za nic, 
bez żadnego wysiłku i starania się. Drzemie w człowieku naturalna potrzeba 
wykazania się, bycia zauważonym, docenionym. Każdy nosi w sobie pragnie-
nie stania się kimś wielkim i ważnym, ale aby takim mógł się stawać, musi 
przekraczać siebie. Jeśli nie stawia się jasno określonych wymagań i granic, 
wtedy czuje się nikim, kimś gorszym od innych, kimś kto nie zasługuje na 
uznanie i pochwałę. Wtedy dziecko i młody człowiek zamyka się w sobie, nie 
interesuje się światem, który go przeraża. Uważa siebie za kogoś gorszego, 
niegodnego uwagi, nudzi się sobą samym, nosi w sobie ssącą pustkę i smutek. 
Zanika wówczas radość i pasja życia.  Ponadto przy natychmiastowym zaspo-
kajaniu pragnień, nie pozwalamy dziecku na to, aby dorastało się i rozwijało 
w przestrzeni własnych emocji. 

 � Nudzi się dziecko, w którym rodzice i wychowawcy zabijają  ciekawość świata. 
Dziecko poznaje świat i uczy się go przez doświadczenie, zaś rodzice, którzy 
mówią; „tego nie rób, tego nie potrafisz, zostaw bo się pobrudzisz...” sprawiają, 
że malec co prawda wzrasta w sterylnych warunkach i być może nie pobrudzi 
sobie ubranka, a w domu będzie panował idealny porządek, ale szybko minie 
czas, w którym dziecko interesuje się tym, co dzieje się w domu, w świecie, 
czego może się nauczyć....Z takich domów, mamy potem w szkole małych 
i większych zawsze znudzonych...

 � Młody człowiek nudzi się wtedy, gdy doświadcza pustki intelektualnej. 
Intelekt kształtuje się przez całe życie i na jego rozwój mają wpływ przede 
wszystkim rodzice i szkoła. Jeśli te dwa środowiska nie będą rozwijać w nim 
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ciekawości świata, nie rozwinie się intelektualnie. Rozwój intelektualny wyma-
ga wysiłku, a wysiłek to ostatnia rzecz, jaką lubi dziecko i młody człowiek. 
Wybieramy najczęściej to, co jest przyjemne, a nie to, co wymaga trudu. Jak 
ma rozwijać się dziecko, które kilka godzin dziennie spędza przed ekranem 
smartfona lub komputera? 

 � Znudzone będzie dziecko, które nie spędza wolnego czasu z rodzicami. To 
rodzice pokazują jemu świat, uczą, co jest i co może być ciekawe, pasjonujące, 
ważne, wielkie, potrzebne. 

 ZAŁĄCZNIK 2 

Skutki nudy
 � Nuda zabija radość i pasję życia.
 � Wprowadza stan obojętności, apatii i depresji.
 � Blokuje, a czasem wręcz uniemożliwia rozwój człowieka, zarówno fizyczny, 

psychiczny jak i duchowy.
 � Niszczy więzi i relacje między ludźmi. Znudzeni ludzie nie tworzą więzi, nie 

obchodzi ich życie i los innych ludzi.
 � Nuda zamyka człowieka na świat wiary i wartości.
 � Owocuje pustką emocjonalną, egzystencjalną, intelektualną i duchową.
 � Zakorzenia człowieka w egoizmie, skupia na sobie i własnych doznaniach
 � Prowadzi do szukania pocieszenia w używkach, a przez to do uzależnień.
 � Czyni człowieka niewolnikiem własnej bylejakości, lenistwa i niechciejstwa.
 � Tworzy naiwnych konsumentów, którzy stają się niewolnikami reklam.

 MATERIAŁ NA SPOTKANIA Z RODZICAMI 

Jak chronić młodego człowieka przed nudą? 
 � Budzić w nim ciekawość świata a przez to pasję życia.
 � Chronić przed nadmiarem bodźców i doznań. Trzeba pomóc młodemu czło-

wiekowi w porządkowaniu tego, co dociera do jego wnętrza. 
 � Stawiać mądre i jasno określone wymagania i granice. Nie bać się jasno 

określonego systemu kar i nagród. Kara, nie jest po to, aby skrzywdzić, ale by 
ostrzec i nauczyć, że są rzeczy, które w życiu szkodzą, które sprawiają, że gdy 
po nie sięgam jest mi źle. Nagradzać, ale nie nagradzać za nic! Chwalić za każ-
de osiągnięcie, za zdobytą wiedzę! Stwarzać okazję do wykazania się swoimi 
umiejętnościami i możliwościami. 
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 � Stawiać przed dzieckiem i młodym człowiekiem wzorce i ideały godne naśla-
dowania, takie do których, chce się dorastać, które wiele uczą i wzywają do 
przekraczania własnych granic. 

 � Nie bać się zachęcania do tego, co wielkie, ważne, trudne. W wielu młodych 
ludziach tkwi ogromny potencjał, który nie wykorzystany i nie obudzony 
może obrócić się w pustkę i beznadziejność. 

 � Budzić ciekawość świata. Pozwalać dzieciom na próby oswajania świata, 
uczenia się tego, co robią dorośli, choćby przez angażowanie w prace domowe, 
wspólne przygotowania do wyjazdów i wycieczek.

 � Pracować nad rozwojem intelektualnym. Odwiedzajmy muzea, kino, teatr, 
filharmonię...

 � Ukazujmy świat wartości, również tych pomijanych lub zapomnianych, takich 
jak honor, Ojczyzna, patriotyzm, wierność.

Kto może tego nauczyć? Ten, kto sam się nie nudzi. Ten, kto wie, że życie jest pasjo-
nującym darem i zadaniem jednocześnie. Pasji życia uczy człowiek, który potrafi 
kochać, bo to ostatecznie miłość wyprowadza z krainy nudy i pustki po to, by wpro-
wadzić w świat życia, piękna, żywych relacji, szczęścia i doświadczenia pełni. 

s. M. Urszula Kłusek SAC

 ZAŁĄCZNIK 3 

NUDA
Gdy nudzę się ja – nudzi się moja żona,
Gdy nudzi się ona – 
Pies patrzy okiem znudzonym
I nudzi się kot z podwiniętym ogonem:
Patrzy na myszy i ziewa.
Kanarek w klatce nie śpiewa,
Jak gdyby dostał chrypki;
Gapi się na złote rybki,
A rybki milczą oględnie
I patrzą na hiacynt, który z nudów więdnie.
Niebawem gosposia nasza
Znudzonym głosem ogłasza,
Że udaje się na cmentarz, na Bródno.
Ba, nawet muchy zdychają wirując w słonecznej smudze
I wszystkim dokoła jest okropnie nudno,
Gdy ja się nudzę.

Jan Brzechwa
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z dorosłymi jak młodzieżą, jako wy-
kładowca oraz prowadząc warsztaty. 
Redaktorka portalu dla nastolatków 
www.pytam.edu.pl

Pytam.edu.pl to portal dla nastolatków odpowiadający na ważne 
dla nich pytania, pomagający w podejmowaniu dobrych decyzji. 
Obejmuje tematykę zdrowia (zarówno fizycznego, jak psychicznego) 
pielęgnowania przyjaźni, rozwijania pasji, efektywnej nauki, umie-
jętności obrony przed manipulacjami, zapobiegania zachowaniom 
ryzykownym. Przystępne artykuły, 
krótkie filmy i infografiki dosto-
sowane są do potrzeb nastolatków. 
Stanowią doskonały punkt wyjścia 
dla rodziców do rozmowy z nastolat-
kiem o ważnych dla niego sprawach.
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książka dla nauczycieli i rodziców 
– porady związane z kluczowymi 
obszarami życia nastolatka XXI wieku.

  jak postępować z nastolatkiem 
(w wieku 11-17 lat)?

  jak pomóc mu przejść etap 
buntu i nastoletnich kryzysów?

  czym jest cyberświat 
dla naszych dzieci?


