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Cel ogólny: 
Uświadomienie wychowankom, że człowiek jest 
zintegrowaną osobą (posiada aspekt fizyczny, intelektualny, 
emocjonalny, duchowy i relacyjny).

Cele szczegółowe: 
Po zajęciach uczeń:

 � wie, że jako osoba posiada nie tylko ciało,
 � odkrywa i rozumie wartość innych aspektów 

człowieczeństwa,
 � lepiej rozumie samego siebie,
 � zdaje sobie sprawę z wagi życia wewnętrznego,
 � uświadamia, że praca nad sobą to ważne życiowe zadanie.

Metody i formy pracy: 
film, wykład, rozmowa kierowana, metoda kwiatu 
grupowego, burza mózgów.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Więcej niż ciało”,
 � po ½ arkusza papieru – dla każdej grupy,
 � kolorowe pisaki – dla każdej grupy,
 � masa mocująca lub magnesy,
 � polecenia dla grup – załącznik 1,
 � materiały dla nauczyciela – załączniki 2, 3.

Czas: 45 min

FILM 1 – „Więcej niż ciało”

Temat: Kim jestem?
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. Rozmowa kierowana (4 min)
 – Czy zastanawialiście się czasami nad pytaniami: 

„Kim jestem?”
„Po co żyję?”

 – Trudne pytanie, nad którymi od wieków głowili się już filozofowie brzmi:
„Kim jest człowiek?”

Spróbujcie bez przygotowania – „z marszu” – udzielić odpowiedzi na to 
pytanie.
(Swobodne wypowiedzi uczniów)
Dzisiejsza lekcja i krótki film pomogą poszerzyć wiedzę na ten temat.
Każdy człowiek, wcześniej czy później, najczęściej w okresie dojrzewania, po-
szukuje swojej tożsamości, czyli zaczyna się zastanawiać nad sensem i celem 
swego życia.
Takiego dylematu nic mają np. zwierzęta, one posiadają zmysły i działają in-
stynktownie. Nie potrafią odróżnić dobra od zła i wyznaczać sobie życiowych 
celów. My to potrafimy, ponieważ mamy coś więcej niż ciało. Odpowiedzią 
będzie krótki film pt. „Więcej niż ciało”. 

2. Emisja filmu „Więcej niż ciało” (6 min)

3. Rozmowa kierowana po filmie: (5 min)
 – Jakie dylematy związane z wyglądem zewnętrznym mają niektórzy ludzie?
 – Z czego to wynika?
 – O ile bohaterce filmu – Oli – łatwiej przychodzi zaakceptowanie swojego 
wyglądu?

 – Jaki stosunek do fizycznego wyglądu prezentują rodzice Oli i Filipa?
 – Jak zrozumieliście pointę filmu (słowa Mamy) w końcowej części filmu, 
która przedstawiając skład kawałka mięsa, skontrastowała go z człowie-
kiem jako osobą?

 – Dlaczego dokonała tak drastycznego zestawienia?
 – Co dzięki temu osiągnęła?
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4. Miniwykład nauczyciela, prezentujący człowieka jako osobę (mate-
riał dla nauczyciela – załącznik 2) (10 min)
a) Personalistyczna wizja człowieka.
b) Afirmacja człowieka jako istoty cielesno-duchowej i psychofizycznej.
c) Harmonia i równowaga pięciu wymiarów człowieka (ciała, umysłu, ducha, 

emocji i relacji) bez faworyzowania któregokolwiek z nich kosztem innego.
d) Graficzne przedstawienie holistycznej natury człowieka – w postaci koła 

(załącznik 3).
e) Odwołanie się do imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta, który 

stwierdza, że człowiek zawsze musi być traktowany jako cel, a nigdy jako 
środek.

Wniosek: Jedynym właściwym odniesieniem jednego człowieka do drugiego 
jest miłość. Miłość pojęta jako dążenie do dobra dla drugiego człowieka, nie 
tylko jako uczucie.

5. Ja – człowiek. Metoda kwiatu grupowego (14 min)
a) Prowadzący dzieli zespół uczestników na 5 grup.
b) Przydziela liderom grup materiały: po ½ arkusza papieru, kolorowe pisaki 

oraz polecenia dla grup (załącznik 1).
c) Objaśnia kolejność czynności:

 � narysowanie na plakacie środka kwiatu (koło o średnicy ok. 8–10 cm),
 � wpisanie do środka przydzielonego dla danej grupy hasła (jednego ze 

składowych człowieka),
 � każdy uczestnik grupy dorysowuje jeden płatek i oznacza go swoimi 

inicjałami, a następnie wpisuje na swoim płatku skojarzenia z przydzielo-
nym hasłem,

 � po grupowej naradzie – uczniowie wpisują w środku kwiatu najistotniej-
sze cechy człowieczeństwa, dotyczące przydzielonego hasła.

d) Prezentacja plakatów (swoich kwiatów) i krótkie omówienie przez liderów 
grup.

6. Ciało i jego znaczenie. Burza mózgów (4 min)
 – Jakie znaczenie ma ciało w rozwoju fizycznym człowieka?
 – Kiedy najbardziej doceniamy prawidłowość jego funkcjonowania?
 – W jaki sposób powinnyśmy dbać o nasze ciało?

Zapis na tablicy najistotniejszych odpowiedzi.
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7. Podsumowanie zajęć (2 min)
Odczytanie sentencji i krótka interpretacja.

„Człowiek cielesny nie może zrozumieć własnej tajemnicy”.
(Marek Dziewiecki)

ZAŁĄCZNIK 1 – POLECENIA DLA GRUP 

Grupa I – CIAŁO
Zatytułujcie swój plakat – ciało. Narysujcie na arkuszu środek kwiatu, tj. koło 
o średnicy ok. 8–10 cm.

Następnie każdy uczestnik grupy rysuje jeden płatek, oznacza go swoimi 
inicjałami i wpisuje na swoim płatku skojarzenia ze słowem „ciało”.

Po krótkiej naradzie w grupie, wpiszcie w środek kwiatu najistotniejsze cechy 
człowieka w aspekcie jego fizyczności.

Grupa II – UMYSŁ
Zatytułujcie swój plakat – umysł. Narysujcie na arkuszu środek kwiatu, tj. koło 
o średnicy ok. 8–10 cm.

Następnie każdy uczestnik grupy rysuje jeden płatek, oznacza go swoimi 
inicjałami i wpisuje na swoim płatku skojarzenia ze słowem „umysł”.

Po krótkiej naradzie w grupie, wpiszcie w środek kwiatu najistotniejsze cechy 
człowieka w aspekcie jego psychiki.

Grupa III – DUSZA
Zatytułujcie swój plakat – dusza. Narysujcie na arkuszu środek kwiatu, tj. koło 
o średnicy ok. 8–10 cm.

Następnie każdy uczestnik grupy rysuje jeden płatek, oznacza go swoimi 
inicjałami i wpisuje na swoim płatku skojarzenia ze słowem „dusza”.

Po krótkiej naradzie w grupie, wpiszcie w środek kwiatu najistotniejsze cechy 
człowieka w aspekcie jego duchowności.

Grupa IV – EMOCJE
Zatytułujcie swój plakat – emocje. Narysujcie na arkuszu środek kwiatu, tj. koło 
o średnicy ok. 8–10 cm.

Następnie każdy uczestnik grupy rysuje jeden płatek, oznacza go swoimi 
inicjałami i wpisuje na swoim płatku skojarzenia ze słowem „emocje”.

Po krótkiej naradzie w grupie, wpiszcie w środek kwiatu najistotniejsze cechy 
człowieka w aspekcie jego przeżyć.
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Grupa V – RELACJE
Zatytułujcie swój plakat – relacje. Narysujcie na arkuszu środek kwiatu, tj. koło 
o średnicy ok. 8–10 cm.

Następnie każdy uczestnik grupy rysuje jeden płatek, oznacza go swoimi 
inicjałami i wpisuje na swoim płatku skojarzenia ze słowem „relacje”.

Po krótkiej naradzie w grupie, wpiszcie w środek kwiatu najistotniejsze cechy 
człowieka w aspekcie jego kontaktów międzyludzkich.

ZAŁĄCZNIK 2 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA

Kim jestem? Cel i sens życia
Nie ma drugiego człowieka takiego jak ty. 
Jesteś jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy, 
całkowicie oryginalny i niepowtarzalny. 
Nie wierzysz w to, 
ale naprawdę nie ma drugiego takiego jak ty.

Phil Bosmans

Wśród wielu pytań, jakie stawiamy sobie obserwując otaczający nas świat, jedno 
jest szczególnie wyjątkowe. Jest to pytanie dotyczące nas samych. 

Kim jestem? Kim w ogóle jest człowiek? Pytania te pojawiają się zwłaszcza 
wtedy, gdy znajdujemy się w sytuacjach tzw. granicznych, zarówno zaskakujących, 
radosnych, jak też szokujących, przykrych. Do radosnych należy zjawisko zako-
chania się, różne doświadczenia zachwytu nad pięknem przyrody, urodą ciała czy 
pięknem osobowości kogoś, kto np. potrafi dokonać heroicznego aktu ratowania 
drugiej osoby przed zatonięciem. Do przykrych należy śmierć kogoś bliskiego, 
tragiczny wypadek, nagła choroba, poczucie doznanej krzywdy itp. 

W takich właśnie sytuacjach granicznych powstaje pytanie: kim jest ten 
człowiek, który mnie tak zachwycił? Albo: kim jest ten człowiek, który mnie 
tak potraktował, tak skrzywdził? Kim jest w ogóle człowiek, że potrafi być taki 
niezwykły, taki wspaniały, taki cudowny? A równocześnie potrafi ranić, sprawiać 
straszliwy ból fizyczny i psychiczny, zabijać, być okrutny, barbarzyński? Obok 
pytania: kim jest, kim może stać się drugi człowiek, rodzi się pytanie bardzo 
osobiste: kim jestem, kim będę, kim chcę i kim mogę być, do czego zmierzam, 
jaka będzie moja przyszłość? Czy będzie to zależeć od mojej woli? Czy i jak mogę 
pokierować swoim życiem? 

Spróbujmy wspólnie znaleźć odpowiedź na niektóre z tych podstawowych 
pytań. 
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JAKI JESTEM I KIM JESTEM? 
Warto odróżnić pytanie: jaki jestem, od pytania: kim jestem. 

Pierwsze należy do psychologii i pozwala określić cechy jednostki, dotyczące 
np. temperamentu, inteligencji, osobowości itp. Psychologia dysponuje wieloma 
metodami (np. obserwacja, ankiety, testy), pozwalającymi na opisywanie i wy-
jaśnianie tych cech, występujących w różnych konfiguracjach, tworzących różne 
typy osobowości. 

Drugie pytanie należy do filozofii. Stara się ono ukazać nie cechy różnicujące, 
ale wspólną istotę, to co najważniejsze, niezmienne, dzięki czemu człowiek jest 
człowiekiem, a nie np. rzeczą, przedmiotem, zwierzęciem czy rośliną. 

Nauki empiryczne (psychologia, socjologia, medycyna, ekonomia) próbują 
opisać i wyjaśnić te zróżnicowania. Filozofia stara się wykazać, że tak naprawdę 
wcale się nie różnimy: mamy ludzką naturę, wyposażoną w rozum, zdolność 
myślenia, zdolność wyboru i decyzji, zdolność miłości, zdolność do przekraczania 
siebie w aktach kultury, twórczości, religii. Istota człowieka, jego wartość i jego 
godność są fundamentalnie takie same. Z tego wynikają podstawowe prawa czło-
wieka (human rights), określane w różnych kodeksach i deklaracjach międzyna-
rodowych (jak np. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka); zawiera je również 
Dekalog.

CZŁOWIEK – ISTOTA WIELOWYMIAROWA
Człowiek jest istotą bardzo złożoną, zarówno w wymiarze swojego ciała, jak też 
psychiki i ducha; niezmiernie bogatą poprzez świat swoich wrażeń, myśli, uczuć, 
przeżyć; skomplikowaną w swoich reakcjach, zachowaniach; istotą nieprzewidy-
walną, bowiem wolną w swoich wyborach i działaniach. 

NAJDOSKONALSZY MECHANIZM BIOLOGICZNY
Znajomość anatomii i fizjologii człowieka – organów zewnętrznych, zmysłów, 
narządów wewnętrznych, a szczególnie budowy i funkcjonowania systemu ner-
wowego – wzbudza podziw nad precyzją i celowością funkcjonowania ludzkiego 
organizmu. Wystarczy powiedzieć, że różne odkrycia, dokonywane w ciągu wie-
ków, są jedynie cząstkowym naśladowaniem niezwykłych możliwości ludzkiego 
organizmu. Przytoczmy tylko dwa przykłady: oko i aparat fotograficzny, mózg 
i komputer. 

ISTOTA PŁCIOWA
Od momentu poczęcia człowiek jest osobą płci męskiej albo żeńskiej, kobietą albo 
mężczyzną. Płeć obejmuje całego człowieka, a więc nie tylko jego stronę biolo-
giczną-cielesną, ale również psychiczną, poznawczą i emocjonalną, przenika jego 
myślenie, przeżywanie uczuciowe, działanie. Błędem jest sprowadzanie płci tylko 
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do doznań zmysłowych, seksu. Jest to degradacja płci, ponieważ człowiek może 
i potrafi panować nad odruchami popędu seksualnego i ukierunkowywać swoją 
płciowość poprzez psychiczną miłość i uznawane wartości.

ISTOTA ROZUMNA, WOLNA, KOCHAJĄCA
Jesteśmy zafascynowani możliwościami komputerowego przetwarzania informa-
cji, ale wiemy, że tylko człowiek potrafi myśleć, czyli wysuwać hipotezy, tworzyć 
pojęcia, wyciągać wnioski, przewidywać, planować, dokonywać odkryć. Ma też 
samoświadomość, jest zdolny do autorefleksji, potrafi skorygować swoje błędy 
myślowe, etyczne; potrafi tworzyć. 

W świecie przyrody poza człowiekiem wszystkie zjawiska podlegają prawi-
dłowościom przyczynowo-skutkowym (tzw. determinizm). Tylko człowiek potrafi 
powiedzieć tak lub nie, wybierać, decydować, ponieważ jest wolny, nie jest zdeter-
minowany. Wprawdzie wpływają na niego różnego rodzaju czynniki zewnętrzne 
i wewnętrzne, które wręcz naciskają na jego wolność, ograniczają ją, ale nawet 
będąc w kajdanach, człowiek jest wewnętrznie wolny. Jest więc uwarunkowany, ale 
nie zdeterminowany. Maria Dąbrowska wyraziła to lapidarnie: „Warunki są tylko 
warunkami, a człowiek jest aż człowiekiem”. 

Jedno z określeń człowieka, sformułowane przez Maxa Schelera, brzmi: 
człowiek jest istotą kochającą. Jego zdaniem, zdolność doznawania miłości 
od innych, poczucia bliskości, jak też zdolność obdarzania miłością, uczuciem, 
poświęceniem – to cechy lepiej charakteryzujące człowieka niż jego rozumność, 
myślenie. Trzeba jednak przyznać, że rozum i serce, chociaż nieraz wydaje się to 
sprzeczne, uzupełniają się nawzajem.

OSOBA A NIE RZECZ, PODMIOT A NIE PRZEDMIOT
W historii ludzkości był okres, w którym istniało niewolnictwo. Człowieka 
traktowano jak przedmiot, towar, który można sprzedać, użyć jak narzędzie, 
w zależności od tego, co potrafi zrobić i do czego może się przydać. Niewolnictwo 
jako instytucja życia społecznego już formalnie nie istnieje, ale obecnie pojawiły 
się różne nowe formy zniewolenia człowieka poprzez uzależnienia, manipulacje 
i traktowanie go jako użyteczny przedmiot (np. handel kobietami).

PERSONALISTYCZNA WIZJA CZŁOWIEKA
Jednym ze współczesnych poglądów, które w szczególny sposób podkreślają god-
ność i wartość osoby, jest personalizm.

Personalizm głoszony przez chrześcijańską filozofię (łac. persona – osoba) 
przyjmuje, że: 

 – wartość i godność człowieka tkwi w nim samym, w tym, że jest on obdarzony 
rozumem, wolną wolą, zdolnością do miłości i odpowiedzialności; 
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 – osoba ludzka stanowi podmiot i cel, nie może być traktowana jak przedmiot, 
narzędzie, środek do celu; 

 – osoba ludzka jest zdolna do samostanowienia i dlatego jest podmiotem niezby-
walnych praw, na czele z prawem do życia (od poczęcia do naturalnej śmierci); 

 – osoba ludzka posiada walor nadrzędny w stosunku do instytucji państwowych, 
które powinny służyć osobie ludzkiej. 

ISTOTA CZUJĄCA EMOCJE
Przeżycia człowieka mają bardzo szeroką gamę – od wspólnych człowiekowi 
i zwierzętom emocji (strach, złość, przyjemność), aż do specyficznie ludzkich 
uczuć (miłość międzyludzka, miłość Boga, ojczyzny; radość, poczucie zadowole-
nia, szczęście).

Emocje są mocno związane z procesami fizjologicznymi człowieka (sztyw-
ność mięśni, ucisk w gardle, ból głowy itp.).

Natomiast uczucia są bardziej psychiczno-duchowe, niezależne od fizjologii, 
mają bogatszą skalę przeżyć. 

Emocje i uczucia ujawniają się na zewnątrz w wyrazie twarzy, mimice, 
gestach, zachowaniu. Bogactwo stanów emocjonalno-uczuciowych świadczy 
o bogactwie osobowości, a zdolność panowania nad emocjami świadczy o dojrza-
łości jednostki. Ważną rolę odgrywa w tym kora mózgowa, która potrafi, poprzez 
trening opanowania siebie, hamować i wygaszać procesy pobudzenia emocjonal-
nego.

ISTOTA SPOŁECZNA
Człowiek potrzebuje innych ludzi. Wchodzimy w relacje z innymi osobami, łączy-
my się w różne grupy: naturalne (rodzina i naród) czy też społeczne (organizacje, 
stowarzyszenia, fundacje). W każdej grupie istotny jest rodzaj i jakość więzi, 
np. więzi krwi, przyjaźni, przynależności, wspólnoty celów. Dzięki nim możemy 
mieć poczucie pewności i czerpiemy siłę z wzajemnej wymiany. Dla socjalizacji 
(uspołecznienia) dziecka rodzina jest absolutnie nie do zastąpienia. Dziecko po-
zbawione rodziny ma duże trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.

Utrzymywanie prawidłowych i satysfakcjonujących relacji międzyosobowych 
wymaga pracy nad sobą, aby być przyjaznym dla innych, zdolnym do dostrzega-
nia racji innych, do kompromisu, lojalności, szczerości itp. 

ISTOTA DYNAMICZNA A ZARAZEM TOŻSAMA
Już w starożytności spierano się, które z praw życia jest ważniejsze: czy prawo 
zmienności (tak twierdził Heraklit – wszystko płynie), czy też prawo stałości, 
niezmienności, ciągłości (tak twierdził Parmenides). Wydaje się, że obaj po części 
mieli rację, gdyż w odniesieniu do człowieka potwierdzają się obie zasady. Od sa-
mego poczęcia człowiek przez całe życie podlega prawu dynamicznych przemian. 
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Jedne z nich wynikają z wrodzonych procesów dojrzewania, inne są wynikiem 
aktywności własnej, autoregulacji, pracy nad sobą. Ponieważ prawo rozwoju, 
zmienności, jest obserwowalne i oczywiste, warto zastanowić się nad prawem 
stałości, wyrażającej się w tożsamości człowieka.

Według definicji słownikowych tożsamość (identyczność) oznacza bycie 
tym samym, a nie kimś innym. W różnych sytuacjach życiowych, np. przy 
załatwianiu spraw urzędowych, posługujemy się dowodami tożsamości, w których 
wpisane są dane pozwalające określić, kim jest dana osoba. 

Odróżnia się tożsamość osobową (osobistą) i społeczną. Na pierwszą z nich 
składa się zespół takich elementów, jak: 

 – poczucie bycia sobą (ja to ja), 
 – poczucie ciągłości mimo przemian (czuję, że jestem tym samym – Jaś, Janek, 
Jan), 

 – poczucie niepowtarzalności własnej osoby (nie jestem kopią, ale oryginalnie 
sobą), 

 – poczucie specyfiki własnej osoby i własnych cech fizycznych (np. uroda), psy-
chicznych (np. inteligencja), moralnych (np. uczciwość). 
O ile tożsamość osobista łączy się z uformowaniem osobistego „ja”, odróżnia-

jącego od „innych”, o tyle tożsamość społeczna łączy się z uformowaniem „my”, 
odróżniającego od „oni”. 

Zbyt ostre podkreślanie różnicującego „my” w stosunku do „oni” może pro-
wadzić do uprzedzeń i utrudniać współpracę. 

Tożsamość społeczna wyraża się nie tylko spostrzeganiem i przeżywaniem 
poczucia przynależności do jakiejś grupy, jakiegoś „my”, ale równocześnie jest 
uczestnictwem w podejmowanych przez nią działaniach.

W dzisiejszym świecie filozofia i kultura tzw. ponowoczesna (postmoder-
nistyczna) sugeruje takie hasła, jak: tymczasowość, przelotność, doznaniowość 
chwili, negacja trwałych związków, wierności, zobowiązań. Równocześnie do-
strzega się, zwłaszcza w wielu kręgach młodych ludzi, poszukiwanie prawd i sta-
łych zasad, na podstawie których można budować trwałe i szczęśliwe związki. Co 
warunkuje młodego człowieka do dokonywania jednych lub drugich wyborów?

(dr Władysław Szewczyk)

ZAŁĄCZNIK 3 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA

Holistyczna (całościowa) natura człowieka
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FILM 2 – „Partycja”

Temat: Porządkowanie umysłu
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny: 
Uświadomienie uczniom, że mają osobisty wpływ na swoje życie 
i dokonywane wybory.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � wie, jakie znaczenie ma zarządzanie sobą i planowanie,
 � wie, że chaos, rozkojarzenie, brak ustalonego harmonogramu 

dnia i marnowanie czasu utrudniają życie,
 � rozumie, że ład i porządek ułatwiają egzystencję w życiu 

codziennym i życiu umysłowym,
 � zdaje sobie sprawę, że prawidłowe funkcjonowanie umysłu 

pozwala na poznanie prawdy o sobie i otaczającym świecie,
 � widzi potrzebę porządkowania swojego życia, odróżniania 

dobra od zła i podejmowania właściwych decyzji.

Metody i formy pracy:
Wykład, film, rozmowa kierowana, mapa myśli, praca w grupach, 
refleksja.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Partycja”,
 � po ½ arkusza papieru dla każdej grupy,
 � kolorowe pisaki dla każdej grupy,
 � polecenia do pracy w grupach (załącznik 1A, 1B),
 � masa mocująca lub magnesy,
 � materiał dla nauczyciela (załącznik 2A, 2B),
 � ew. projektor i prezentacja multimedialna.

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

1. Wprowadzenie. (10 min)
W okresie dorastania w sposób dynamiczny rozwija się umysł człowieka. Do-
skonalą się jego zmysły, dlatego wyostrza się spostrzeganie, doskonali uwaga 
i pamięć. Rozwija się pamięć logiczna (sensoryczna), ale także doskonali 
pamięć mechaniczna. Rozwój umysłowy to jeszcze myślenie, wyobraźnia 
i twórczość (załącznik 2A – materiał dla nauczyciela).
Jednak nie zawsze te wysokie możliwości intelektualne są przez młodych ludzi 
wykorzystywane. Zdarzają się nawet szkolne niepowodzenia, słabe oceny 
i lekceważenie nauki.
Rodzice i nauczyciele zastanawiają się nad przyczynami tego stanu rzeczy: 
Skąd biorą się szkolne problemy młodzieży? Jedną z przyczyn pokazuje film 
„Partycja”. Obejrzyjmy.

2. Emisja filmu „Partycja”. (6 min)

3. Rozmowa po filmie. (10 min)
 – Jak można scharakteryzować życie Oli?
 – Jak wykorzystuje czas po szkole? Co ją interesuje? Czym się zajmuje? 
Jak wygląda jej pokój?

 – Jaka jest reakcja rodziców na taki stan rzeczy? Jaki gest wykonał ojciec, 
widząc bałagan w pokoju Oli?

 – Jak oceniacie postawy brata Oli – Filipa i ich Mamy?
 – Co Filip doradził Mamie?
 – Co oznacza „partycja dysku” i przenośnia „partycja umysłu”?
 – Jakiego zadania podjęła się Mama?
 – Czy jej plan dla Oli okazał się skuteczny?
 – Jak myślicie, ile czasu Mama przewidziała w tym planie na media 
(Facebook, Instagram, YouTube)?

 – O czym świadczy podziękowanie Oli?
 – Dlaczego film otrzymał tytuł „Partycja”?

4. Nasz umysł, tak jak w pokoju Oli, im jest w nim jaśniej i czyściej, dzia-
ła sprawniej. Mapa myśli. (17 min)
a) Prowadzący dzieli zespół klasowy na grupy.
b) Każda grupa otrzymuje materiały piśmiennicze (½ arkusza szarego papie-

ru i pisaki) oraz polecenie z instrukcją pracy (załącznik 1).
c) Wykonanie mapy myśli pt. „Partycja umysłu” – (Im jaśniej i czyściej – 

działa sprawniej).
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d) Prezentacja prac. Liderzy omawiają koncepcję porządkowania umysłu 
nastolatków.

e) Podsumowanie prac, wnioski prowadzącego.

5. Zakończenie. (2 min)
Odczytanie sentencji (ewentualnie jej wyświetlenie) i krótka refl eksja.

„Aby kimś być, trzeba stawiać sobie wyzwania”.
(Marek Dziewiecki)

ZAŁĄCZNIK 1A – POLECENIE DLA GRUP 

Partycja umysłu – im jaśniej w nim 
i czyściej – działa sprawniej.

1. Kierując się powyższą zasadą wykonajcie mapę myśli. Otrzymany schemat (za-
łącznik 1B) przenieście na arkusz papieru. Na środku arkusza zapiszcie hasło: 
Partycja umysłu.

2. Otoczcie ten napis owalem i dorysujcie (tak jak w rysunku drzewa) odcho-
dzące konary, na których umieśćcie słowa kluczowe, wiążące się z tematem 
porządkowania umysłu. Mogą to być: fakty, sytuacje, zagrożenia, uzależnienia, 
dokonywane wybory.

3. Następnie dodajcie do głównych gałęzi, gałęzie drugiego i trzeciego stopnia dla 
myśli skojarzonych z wpisywanymi pojęciami kluczowymi. Tu można dołączyć 
wątki z pytaniami: Kto?, Co?, Dlaczego?, Gdzie?, Jak? – odnoszące się do 
danego tematu.

4. Ukończone mapy myśli nt. „Partycji umysłu” potraktujcie jako pewien etap 
waszej pracy nad sobą, nad tym, aby w życiu podejmować właściwe decyzje. 
Wnioski możecie spisać w punktach albo ponumerować wasze „gałęzie” i prze-
kazać przy prezentowaniu mapy myśli na forum klasy. 

ZAŁĄCZNIK 1B

Tworzenie mapy myśli 
– schemat
(Buzan T. „Mapa myśli”, 
Wydawnictwo Aha, 2008 r.)

Pozwala nazwać otaczającą rzeczywistość i 
poznać prawdę o świecie.



FILM 2 – „ParTycja”16 

ZAŁĄCZNIK 2A – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA

Rozwój umysłowy
Naukowcy wskazują, że w wielu aspektach mózg nastolatka jest w szczyto-
wej formie. Pamięć jest doskonała, zmysły niebywale wyostrzone, wyobraźnia 
nieograniczona.

Na rozwój umysłowy składa się sześć podstawowych procesów psychicznych.

SPOSTRZEGANIE
Spostrzeganie nie jest biernym odzwierciedlaniem w mózgu świata zewnętrznego, 
ale czynnym procesem poznawania. Polski psycholog Stefan Szuman, który badał 
różnice w spostrzeganiu dzieci i młodzieży, zauważył, że spostrzeżenia nastolat-
ków są o wiele dokładniejsze i bardziej wielostronne niż spostrzeżenia dzieci. 

Spostrzeganie odbywa się za pomocą zmysłów. Fascynujące jest, że najwyższy 
w ciągu życia stopień sprawności osiągają zmysły nastolatka. Młodzieńczy wzrok, 
słuch i węch są bardzo wyostrzone. Dorastająca dziewczyna lub chłopak potrafi 
dostrzec płomień świecy widziany w ciemną noc z odległości aż 48 metrów! 
Słyszy tykanie ręcznego zegarka w ciszy z odległości około 6 metrów. Aby poczuć 
zapach perfum, wystarczy jedna kropla rozpylona w trzypokojowym mieszka-
niu, a zmysł dotyku jest wrażliwy na skrzydełko pszczoły spadające na policzek 
z odległości około 1,3 centymetra. Zadziwiająco dużą rozpiętość wykazuje też 
wrażliwość zmysłowa młodzieży. Z jednej strony nastolatki dobrze czują się na 
dyskotece, gdzie panuje hałas, ścisk i wrzask, a w oczy świeci im pulsujące światło. 
Z drugiej strony lubią ciszę, półmrok, spokój. 

W okresie dojrzewania dużą rolę w spostrzeganiu zaczyna odgrywać do-
świadczenie. Nastolatek zauważa więc już nie tylko własne potrzeby, ale staje się 
wrażliwy na to, co jest obiektywnie ważne. Stąd bierze się niezgoda na kłamstwo, 
niesprawiedliwość czy cierpienie.

UWAGA
W okresie dojrzewania uwaga dowolna stopniowo zastępuje uwagę mimowolną, 
czyli osoba sama decyduje, na czym chce się skoncentrować. Jak się domyślacie, 
umiejętność ta jest niezbędna w procesie uczenia – niestety, nie wszystko, czego 
powinniśmy się nauczyć, wydaje nam się interesujące… Zwiększona pojem-
ność uwagi pozwala na większe skupienie i efektywniejsze przyswajanie nowych 
wiadomości. To jak długo potrafimy się skupić na danej sprawie, zależy od cech 
indywidualnych, ale też od „treningu”. Niejednokrotnie problemy z uwagą mają ci 
nastolatkowie, którzy nie ćwiczyli jej w młodszym wieku.
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PAMIĘĆ
Także pamięć, bez której nie byłoby ciągłości życia psychicznego, doskonali się 
w okresie dojrzewania. Tak zwana pamięć bezpośrednia (świeża), pozwalająca 
na bieżące wykorzystanie zapamiętanych informacji, jest w okresie dojrzewania 
najlepsza. Nastolatek z większą łatwością niż dziecko lub osoba dorosła potrafi 
w krótkim czasie zapamiętać ciąg cyfr czy fragment wiersza. Także pamięć trwała, 
organizująca i porządkująca nasze doświadczenia, oraz pamięć logiczna stają się 
pojemniejsze.

Być może słyszycie w głowie głosy waszych rodziców: „Kto to wymyślił, 
że niby nastolatki mają dobrą pamięć i potrafią skupić uwagę? Przecież ciągle 
o czymś zapominają, są chaotyczne, rozproszone i nie można na nich polegać”. 
Nie będzie to pocieszeniem dla waszych rodziców – zniecierpliwionych, że być 
może znowu zapomnieliście kupić ziemniaki na obiad – że chwiejność uwagi 
i brak pamięci zwykle dotyczą spraw, które uznajecie za… mało ważne. Nastolatki 
zapominają o odrobieniu zadania domowego, ale na pewno nie przegapią spotka-
nia z przyjaciółmi. Oczywiście, nie traktujcie powyższych informacji jako łatwą 
wymówkę dla własnego bałaganiarstwa, niestaranności i niesumienności. Jak już 
powiedzieliśmy, uwagę i pamięć można trenować.

MYŚLENIE
Wyróżniamy różne poziomy myślenia, a na okres dorastania przypada pełny roz-
wój najwyższego z nich – myślenia abstrakcyjnego. Nastolatek potrafi operować 
symbolami, ironią, satyrą. Myśli o swoich wartościach i ideałach. Prowadzi to do 
wzrostu refleksyjności i krytycyzmu wobec dorosłych oraz do uniezależnienia 
własnych sądów od opinii innych osób.

W wieku nastoletnim wyraźnie wzbogaca się słownictwo. Podczas gdy język 
ucznia rozpoczynającego pierwszą klasę szkoły podstawowej zawiera około 3000 
słów, to język nastolatka liczy ich około 10 000. Rozwija się także rozumowanie 
indukcyjne (od szczegółu do ogółu) i dedukcyjne (od ogółu do szczegółu).

Decydujące jest kształcenie intelektualne – dla rozwoju myślenia nauka szkol-
na jest kluczowa.

WYOBRAŹNIA
Wyobraźnia ujawnia się w pomysłowości, marzeniach i młodzieńczej twórczości. 
Pomysłowość nastolatków łatwo zauważyć. Chętnie proponują rozwiązania uła-
twiające organizację domowego życia czy nauki. Pomysłowość dotyczy też ubioru 
(śmiałe zestawienia barw i różnych elementów stroju), jedzenia (eksperymenty 
z kubkami smakowymi, sięganie po potrawy innych kultur) czy fryzury (ważne, 
by uczesanie było modne i ekstrawaganckie – co często się wyklucza…).
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Ciekawym wątkiem są młodzieńcze marzenia na jawie. Któż z nas nie lubi od cza-
su do czasu „pobujać w obłokach”? Nastolatki wyobrażają sobie „idealny świat”, 
w którym nie mają zmartwień ani w szkole, ani w domu, są akceptowane i przez 
wszystkich lubiane. Marzenia w pewnym stopniu pozwalają zaspokoić pragnienia 
i ambicje.

TWÓRCZOŚĆ
Twórczość nastolatków jest przejawem nie tylko wyobraźni, ale również inteligen-
cji i emocji. Młodzież sięga po różne środki ekspresji, czyli tak zwanego wyraża-
nia siebie: pisze wiersze, piosenki i pamiętniki, maluje obrazy i graffiti, szkicuje, 
rzeźbi, tworzy internetowe memy. Twórczość ta charakteryzuje się zwykle silnym 
ładunkiem emocjonalnym i – jak się zapewne domyślacie – często podejmuje 
temat młodzieńczej miłości. Zazwyczaj trafia do szuflady. Jej rolą nie jest więc 
komunikowanie otoczeniu własnych stanów emocjonalnych, ale raczej odreago-
wanie ważnych sytuacji poprzez konkretne nazwanie uczuć i emocji.

(Magdalena Guziak-Nowak, „Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia 
w rodzinie dla uczniów klasy I szkół ponadpodstawowych, Rubikon 2019 r.)

ZAŁĄCZNIK 2B – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA 

Pozwala nazwać otaczającą 
rzeczywistość i poznać prawdę 

o świecie.

Pomaga odróżniać 
dobro od zła 

i podejmować 
dobre decyzje.

Interpretuje 
informacje 

dostarczane przez 
zmysły.

Pozwala poznać 
prawdę o sobie.

UMYSŁ
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FILM 3 – „Z głową w chmurach”

Temat: Muzyka i inne sztuki pokarmem dla ducha
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny:
Uświadomienie, że człowiek jest również istotą duchową.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � wie, że duch, duchowość człowieka ma kilka znaczeń,
 � zdaje sobie sprawę, że już w czasach starożytnych 

dostrzegano w człowieku pierwiastek niematerialny,
 � potrafi dostrzec związek duchowości człowieka 

z życiem psychicznym, wewnętrznym, moralnym, 
uczuciowym i kulturalnym.

Metody i formy pracy:
Praca z filmem, rozmowa kierowana, praca z tekstem 
w grupach, plakat – wypowiedź plastyczna.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Z głową w chmurach”,
 � koperty z tekstami nt. ducha, duchowości, dla 9 grup 

(załącznik 1),
 � koperty z zadaniami dla 9 grup (załącznik 2),
 � czyste kartki A4,
 � pisaki, kredki, mazaki, farby,
 � masa mocująca lub magnesy,
 � materiał dla nauczyciela (załącznik 3).

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

1. Wprowadzenie. (2 min)
a) Nawiązanie do wstępu z lekcji 1 (do filmu „Więcej niż ciało”), przypomnie-

nie graficznego wykresu (koła) przedstawiającego holistyczne (integralne) 
ujęcie osoby ludzkiej.

b) Zapowiedź analizy trzeciego elementu, tj. duchowności człowieka (załącz-
nik  3 – materiał dla nauczyciela).

2. Duch, duchowość – bogactwo znaczeń. Praca w 9 grupach. (10 min)
a) Podział uczniów na 9 grup.
b) Liderzy grup losują koperty z informacją dotyczącą  jednego znaczenia wy-

razu duch (załącznik 2) – na podstawie haseł ze Słownika języka polskiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, tom I, s. 435–436.

c) Uczniowie po zapoznaniu się z wylosowaną informacją przedstawiają 
jedno ze znaczeń duchowości człowieka.

Prowadzący zapisuje (krótko) każde znaczenie duchowości na tablicy lub pla-
kacie. Po zakończeniu relacji uczniów dokonuje podsumowania, podkreślając 
wiele znaczeń tego słowa w języku polskim.

3. Zapowiedź emisji filmu „Z głową w chmurach”, prezentującego jeden 
z aspektów duchowości.

4. Emisja filmu. (4 min) 

5. Rozmowa kierowana po filmie. (5 min)
 – Dlaczego rodzice Oli i Filipa wrócili do domu rozpromienieni i radośni?
 – Jak określali swoje doznania po koncercie, do czego porównywali?
 – Jak można zrozumieć słowa Mamy, która zestawiła muzykę z religią?
 – Co znaczy określenie, że pod wpływem sztuki stajemy się ludźmi?
 – Dlaczego ojciec powiedział Filipowi: „Odpuść sobie fizykę!”, skoro rodzice 
zwykle mobilizują („zapędzają”) swoje dzieci do nauki?

 – Czy rozpoznaliście utwór (kompozytora, tytuł), w którym zasłuchała się 
rodzina w końcowej części filmu?

6. Jak duchowe przeżycia wpływają na człowieka? Praca w 9 grupach.
a) Prowadzący rozdaje czyste kartki A4 i kolorowe pisaki, kredki (ew. farby) 

dla każdej grupy.
b) Liderzy 9 grup ponownie losują 9 kopert z poleceniami (załącznik 2).
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c) Każda grupa przygotowuje w dowolnej formie (plakat, rysunek, wiersz, 
komiks, piosenka) artystyczną wypowiedź nt. duchowych przeżyć w kon-
takcie z daną dziedziną sztuki lub religią. (12 min)

d) Prezentacja pracy grup, krótka interpretacja. (10 min)
e) Podsumowanie nauczyciela.

7. Zakończenie: zaprezentowanie sentencji o duchowości i krótka inter-
pretacja. (2 min)

„Duchowości to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie”.
(Marek Dziewiecki)

ZAŁĄCZNIK 1 – POLECENIA DLA GRUP

GRUPA I
1. Energia psychiczna, właściwości psychiczne człowieka; umysł, świadomość, 
myślenie, dusza. 
Przykładowe wyrażenia frazeologiczne: Siła, hart, moc ducha. Spokój ducha. Mu-
zyka, poezja to pokarm ducha. 

GRUPA II
2. W filozofii idealistycznej: podstawowy pierwiastek niematerialny, początek 
wszechrzeczy, podporządkowujący sobie materię.

GRUPA III
3. Według religijnych, mitologicznych i teozoficznych pojęć: byt osobowy 
niematerialny. 
Według religii chrześcijańskiej Duch Święty – trzecia osoba Trójcy Świętej.

GRUPA IV
4. Według mniemań ludowych i spirytystów: zjawa, widmo, upiór, istota 
bezcielesna. 

GRUPA V
5. Temperament, skłonność, zamiłowanie, usposobienie.
Np. człowiek mocnego, wielkiego ducha.

GRUPA VI
6. Istotna treść, istotny charakter czegoś; atmosfera, nastrój
Np. duch dyscypliny w wojsku; duch narodowy.



FILM 3 – „Z głoWą W chMurach”22 

GRUPA VII
7. Zapał, odwaga, męstwo, otucha, nadzieja.
Np. podnieść, podtrzymać kogoś na duchu.

GRUPA VIII
8. Oddech, tchnienie, dech; powietrze.
Np. wyzionąć ducha, upaść bez ducha tj. umrzeć.

GRUPA IX
9. Duchowy – odnoszący się do ducha, umysłu, myśli, uczuć, życia psychicznego, 
wewnętrznego; intelektualny, kulturalny, moralny; niematerialny.
Odnoszący się do religii, kościoła: dotyczący duszy.
Np. rozwój duchowy, kultura duchowa, życie duchowe.

ZAŁĄCZNIK 2 – POLECENIA DLA GRUP

Czas pracy: 12 min
Czas prezentacji: 1 min

GRUPA I – MUZYKA
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, mo-
ralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: MUZYKA. Następnie przygotujcie 
w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. muzyki (dawnej lub współczesnej, 
poważnej lub rozrywkowej).

Może to być: rysunek, plakat, wiersz, piosenka, sentencja – złota myśl, ko-
miks.

Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.

GRUPA II – MALARSTWO
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, mo-
ralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: MALARSTWO. Następnie przygo-
tujcie w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. malarstwa (świeckiego lub 
sakralnego, dawnego lub współczesnego).

Może to być: rysunek, plakat, wiersz, sentencja – złota myśl, komiks.
Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.
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GRUPA III – RZEŹBA
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, mo-
ralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: RZEŹBA. Następnie przygotujcie 
w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. rzeźby (od starożytnej do współ-
czesnej).

Może to być: rysunek, plakat, wiersz, piosenka, sentencja – złota myśl, ko-
miks.

Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.

GRUPA IV – RELIGIA
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, mo-
ralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: RELIGIA. Następnie przygotujcie 
w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. religii (duchowych refleksji, ob-
chodzonych świąt, ceremonii, pielgrzymek itp.).

Może to być: rysunek, plakat, wiersz, piosenka, sentencja – złota myśl.
Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.

GRUPA V – BALET/TANIEC
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, mo-
ralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: BALET/TANIEC. Następnie przygo-
tujcie w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. baletu/tańca (artystycznego, 
rozrywkowego, ludowego itp.).

Może to być: rysunek, plakat, wiersz, piosenka, sentencja – złota myśl, ko-
miks.

Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.

GRUPA VI – ŚPIEW
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, mo-
ralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: ŚPIEW. Następnie przygotujcie 
w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. śpiewu (chóralnego lub solowego, 
klasycznego lub współczesnego).
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Może to być: rysunek, plakat, wiersz, piosenka, sentencja – złota myśl, ko-
miks.

Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.

GRUPA VII – ARCHITEKTURA
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, 

moralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: ARCHITEKTURA. Następnie przy-
gotujcie w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. architektury (zabytkowej 
lub współczesnej, sakralnej lub świeckiej).

Może to być: rysunek, plakat, wiersz, piosenka, sentencja – złota myśl, ko-
miks.

Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.

GRUPA VIII – POEZJA/PROZA
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, 

moralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: POEZJA/PROZA. Następnie przygo-
tujcie w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. poezji/prozy (od starożytnej 
do współczesnej).

Może to być: rysunek, plakat, wiersz, piosenka, sentencja – złota myśl, ko-
miks.

Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.

GRUPA IX – PRZYRODA/KRAJOBRAZY
Życie duchowe człowieka odnosi się do życia wewnętrznego: psychicznego, 

moralnego, uczuciowego i kulturowego. Życie kulturalne nazywano kiedyś ducho-
wym pokarmem.

Na kartce A4 zapiszcie swój temat pracy: PRZYRODA/KRAJOBRAZY. 
Następnie przygotujcie w dowolnej formie artystycznej wypowiedź nt. kontaktów 
człowieka z przyrodą/krajobrazami.

Może to być: rysunek, plakat, wiersz, piosenka, sentencja – złota myśl, ko-
miks.

Podpiszcie się pod swoim dziełem i zaprezentujcie je klasie.
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ZAŁĄCZNIK 3 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA

Duchowość – warunek szczęścia

Człowiek tym różni się od zwierząt, że jego postępowanie nie jest zdetermino-
wane instynktami czy popędami, lecz zależy od sfery duchowej. Ludzie bardziej 
różnią się między sobą duchem niż ciałem. To właśnie różnica w rozwoju ducho-
wym sprawia, że jednym ludziom możemy ufać i chcemy się z nimi zaprzyjaźnić, 
a innych unikamy, gdyż są agresywni i nieobliczalni. Los każdego z nas zależy od 
stopnia duchowego rozwoju

Dzięki duchowości człowiek jest w stanie czynić to, do czego nie jest zdolne 
jego ciało. Potrafi się nawracać, kochać i marzyć. Ciało nie jest do tego zdolne. To 
duch sprawia, że człowiek jest w stanie czynić to, co chce on cały, a nie to, czego 
chce jakaś część jego człowieczeństwa, np. jego emocje, instynkty czy popędy.

DUCH CHRONI CZŁOWIEKA
Duchowość jest tym dla człowieka, czym centralny program dla komputera albo 
czym popędy i instynkty dla zwierząt. Jeśli jakiś komputer ma zawirusowane pro-
gramy, to przestaje normalnie działać. Podobnie jeśli jakieś zwierzę ma zakłócone 
działanie instynktów, to może zginąć. Poważnie zagrożony jest też człowiek, który 
nie rozwija sfery duchowej. Ktoś taki nie wie, kim jest ani po co żyje. Traci orien-
tację w otaczającym go świecie i w kontakcie z samym sobą. Człowiek pozbawio-
ny duchowości nie jest w stanie szukać prawdy, kochać ani panować nad sobą. 
Jedynie człowiek duchowy potrafi w rozumny sposób kierować własnym ciałem 
oraz budować więzi oparte na miłości, a nie na pożądaniu czy zakochaniu. To 
duch sprawia, że człowiek może tworzyć poezję, grać na fortepianie, abstrakcyjnie 
myśleć, komunikować miłość.

WYPACZONY DUCH WYPACZA WSZYSTKO
Zaburzona duchowość wypacza myślenie, odbiera wolność, miesza dobro ze 
złem. Sprawia, że człowiek zajmuje wypaczoną postawę wobec ciała, staje się 
jego niewolnikiem albo wrogiem. Znane powiedzenie mówi, że w zdrowym ciele 
jest zdrowy duch. W rzeczywistości jest odwrotnie – to zdrowy duch uzdalnia 
człowieka do troski o zdrowe ciało, gdyż to duch kieruje ciałem. Właśnie dlatego 
choroby ducha są znacznie groźniejsze niż choroby ciała. Biblia w wielu miejscach 
przestrzega nas przed byciem człowiekiem cielesnym, czyli takim, dla którego 
cielesność jest najważniejszym punktem odniesienia i który czyni to, co chce jego 
ciało. „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci 
zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. (...) A ci, którzy żyją 
według ciała, Bogu podobać się nie mogą” (Rz 8, 5. 8). To nie wina ciała, gdy ktoś 
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z ludzi podporządkowuje się ciału i gdy staje się jego niewolnikiem tak, jakby był 
tylko ciałem i jakby nie miał żadnych innych aspiracji niż tylko pragnienia ciele-
sne, które nikomu nie wystarczą do szczęścia. Błędy popełniane w sferze cielesnej 
zawsze wynikają ze słabości ducha.

CZYM JEST DUCHOWOŚĆ?
Duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie. To zdolność 
szukania odpowiedzi na najważniejsze dla nas pytania: kim jestem?; dlaczego 
istnieję?; dokąd zmierzam?; w oparciu o jakie więzi i wartości mogę osiągnąć cel 
mego życia? Duchowość jest dowodem na to, że nie jesteśmy dziećmi nieświado-
mej siebie materii, lecz że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, 
który jest Duchem. Jedynie duchowość może nas wyzwolić z dominacji instynk-
tów i popędów. Dzięki niej odróżniamy ludzi od zwierząt. 

KRYTERIA DOJRZAŁOŚCI DUCHOWEJ
Sprawdzianem dojrzałości duchowej jest świadomość, że skoro potrafię myśleć 
i kochać, to nie pochodzę od materii, bo ona nie myśli ani nie kocha. Skoro marzę 
o wielkiej miłości i uczę się kochać, mimo że nie jestem miłością, to znaczy, że 
istnieje ktoś, kto jest miłością i od kogo mogę się nauczyć kochać. Człowiek 
wypływający na duchową głębię rozumie, że jego istnienie jest zbyt piękne i zbyt 
wyjątkowe, by mogło być dziełem przypadku. Duchowość pozwala odkryć, że 
jestem dzieckiem Kogoś większego ode mnie, Kogoś, kto mnie rozumie, kocha 
i uczy kochać. Duchowość ratuje przed popadaniem w egoizm, a także przed roz-
czarowaniem sobą wtedy, gdy odkrywam, że sam sobie do szczęścia nie wystarczę. 
Człowiek dojrzały duchowo wie, że nie będzie szczęśliwy, jeśli respektuje jakąś 
cząstkę siebie kosztem pozostałych wymiarów człowieczeństwa. Taki człowiek nie 
próbuje zaspokajać potrzeb cielesnych kosztem sumienia czy własnej godności. 
Wie, że po grzechu pierworodnym na tej ziemi nie da się być szczęśliwym bez 
wysiłku i czujności, bez dyscypliny i stawiania sobie wymagań, bez szlachetnych 
więzi i mądrych wartości.
(Marek Dziewiecki, „Duchowość – warunek szczęścia”, https://opoka.org.pl/bibliote-

ka/T/TS/niedziela201805-duchowosc.html, dostęp: 31.07.2019 r.)
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FILM 4 – „Martwa cisza”

Temat: Nie chcę takiej zabawy!
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny: 
Uświadomienie wagi uczuć i emocji w życiu człowieka.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � wie, czym są emocje i uczucia,
 � zna rodzaje uczuć,
 � zdaje sobie sprawę z fizjologicznych reakcji ciała 

towarzyszących emocjom,
 � wie, że istnieje potrzeba równowagi psychicznej 

i zgody w rodzinie.

Metody i formy pracy:
Praca z filmem, rozmowa kierowana, drama, wykład, burza 
mózgów.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Martwa cisza”,
 � zadania do pracy w grupach (scenki domowe) 

– załącznik 1,
 � materiał dla nauczyciela – załącznik 2.

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

1. Wprowadzenie. (7 min)
Miniwykład nauczyciela lub pogadanka nt. roli emocji i uczuć w życiu 
codziennym człowieka, odróżniania ich i sposobów wyrażania (załącznik 2 – 
materiał dla nauczyciela).

2. Zapowiedź emisji filmu „Martwa cisza”; prośba skierowana do 
uczniów, aby próbowali nazwać i zanotować emocje i uczucia przeży-
wane przez bohaterów scenki filmowej.

3. Emisja filmu „Martwa cisza”. (5 min)

4. Rozmowa kierowana po filmie. (5 min)
 – Spróbujcie nazwać zachowanie rodziców, ich emocje na początku filmu 
oraz w sytuacji, gdy Filipowi groziło niebezpieczeństwo.

 – Jak zachowanie rodziców wpływało na emocje i uczucia dzieci (Oli i Julki)?
 – Do jakiego fortelu (sposobu rozwiązywania tej sytuacji) posunęli się Ola 
i Filip?

 – Dlaczego użyli takiego sposobu?
 – Które emocje, na przykładzie tej scenki, mijają, a jakie uczucia są trwałe? 
(tu chodzi o uczucia rodziców)

 – Co daje zgoda i harmonia w rodzinie?

5. Różnorodność – przeżyć i emocji – scenki dramowe. (20 min)
a) Prowadzący dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy.
b) wyjaśnia przebieg ćwiczenia:
Liderzy grup losują kartkę z jednym rodzajem emocji. Uczniowie wybierają 
w każdej grupie po dwie osoby, które recytując fragment wiersza Juliana Tuwi-
ma, zaprezentują wylosowaną emocję, w taki sposób, aby koleżanki i koledzy 
bez trudu ją rozpoznali.
Osoba 1:  „Żeby kózka nie skakała,
  Toby nóżki nie złamała.
  Prawda!”.
Osoba 2: „Ale gdyby nie skakała,
  Toby smutne życie miała.
Prawda?”.
(Julian Tuwim, Skakanka)
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Lista emocji i zadania dla grup (załącznik 1):
Euforia, gniew, przerażenie, rozbawienie, wstyd, zdenerwowanie, 
zadowolenie.

6. Wpływ uczuć i emocji na nasze życie. Czy emocje i uczucia są po-
trzebne? Burza mózgów. (5 min)
a) Uczniowie zgłaszają odpowiedzi – na ile emocje wpływają na nasze 

działania.
b) Prowadzący zapisuje na tablicy i dokonuje podsumowania.

7. Zakończenie. Miniwyklad nauczyciela nt. umiejętności panowania 
nad uczuciami, powstrzymywania emocji, jeśli one niczemu nie 
służą, oraz wyrażania ich we właściwym czasie i we właściwy sposób. 
(3 min)

ZAŁĄCZNIK 1 – POLECENIA DLA GRUP

Wybierzcie dwie osoby, które zaprezentują fragment wiersza Juliana Tuwima 
pt. „Skakanka”, w taki sposób, aby wasze koleżanki i koledzy bez trudu tę emocję 
nazwali. 

Osoba 1:  „Żeby kózka nie skakała,
 Toby nóżki nie złamała.
 Prawda!”.
Osoba 2: „Ale gdyby nie skakała,
 Toby smutne życie miała.
 Prawda?”.
 (Julian Tuwim, Skakanka)

 � GRUPA I – EUFORIA (RADOŚĆ)
 � GRUPA II – GNIEW
 � GRUPA III – PRZERAŻENIE
 � GRUPA IV – ROZBAWIENIE
 � GRUPA V – WSTYD
 � GRUPA VI – ZDENERWOWANIE
 � GRUPA VII – ZADOWOLENIE
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ZAŁĄCZNIK 2 – MATERIAŁ DLA NAUCZYCIELA

Uczucie
To pojęcie ma bogatą treść naukową, a także kulturową i potoczną. Psychologo-
wie definiują emocje (uczucia) przez trzy komponenty: pobudzenie, znak i treść. 
Pobudzenie może wyrażać się poprzez motorykę (niepokój przed egzaminem 
może przejawiać się w przechadzaniu się tam i z powrotem po korytarzu), procesy 
umysłowe (silne przeżycia mogą spowodować „gonitwę myśli”), zmiany w na-
rządach wewnętrznych (np. przyspieszone bicie serca, bladość twarzy itp.). Znak 
emocji może być dodatni, gdy doświadczamy emocji przyjemnych, albo ujemny, 
gdy przykrych. 

Treść uczuć jest bardzo różnorodna i bogata. Radość, smutek, tęsknota, 
czułość, uwielbienie – to tylko kilka nazw z długiej listy przeżywanych uczuć. 
Uczuciem określamy emocje, które dotyczą stałego ustosunkowania do jakie-
goś obiektu, osoby, zjawiska, i które trwają po ustaniu działania bezpośrednich 
bodźców.

Emocje odziedziczyliśmy po przodkach, ich pierwotne funkcje to ukierun-
kowanie energii organizmu na szybką ucieczkę, atak, przybliżenie. Ważna grupa 
emocji wiąże się z przywiązaniem niemowlęcia do matki, a ich pierwszymi przeja-
wami są płacz i uśmiech. Rozwój emocji i uczuć trwa przez całe życie. Zmieniają 
się czynniki wywołujące emocje. Małe dzieci wybuchają śmiechem kołysząc się 
na huśtawkach, dorośli opowiadają sobie anegdoty. Kiedy dziecko zdaje sobie 
sprawę z własnej odrębności, to w jego rozwoju pojawiają się uczucia związane 
z „ja”, takie jak duma czy wstyd. Uczucia towarzyszą także poznawaniu świata. Są 
to: ciekawość, zamiłowania i zainteresowania. Z życiem społecznym, z relacjami 
międzyludzkimi wiążą się uczucia moralne. Źródłem uczuć moralnych jest także 
życie religijne.

W toku wychowania ludzie mają do spełnienia dwa ważne zadania związane 
z emocjami i uczuciami, uczą się kontroli impulsów i przyswajają sobie społeczne 
wzory przeżywania i wyrażania emocji. 

(Elżbieta Koźniewska, „Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć”, 
red. Krystyna Ostrowska, Kraków 2007 r., s. 118–119)
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FILM 5 – „Sami w domu”

Temat: Nasze relacje
DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Cel ogólny: 
Uświadomienie potrzeby tworzenia właściwych 
relacji w rodzinie.

Cele szczegółowe:
Po zajęciach uczeń:

 � zna czynniki ułatwiające i utrudniające 
relacje między rodzeństwem,

 � wie, że rodzeństwo może zaspokajać 
potrzeby uczuciowe, psychiczne i społeczne,

 � potrafi rozpoznać bariery, które utrudniają 
komunikację,

 � zdaje sobie sprawę z potrzeby empatii 
w kontaktach rodzinnych,

 � uświadamia sobie potrzebę skutecznego 
porozumiewania się w rodzinie.

Metody i formy pracy:
Praca z filmem, rozmowa kierowana, praca 
w grupach „7 narzędzi”, mówiąca ściana.

Materiały i pomoce dydaktyczne:
 � film „Sami w domu”,
 � samoprzylepne karteczki (liczba uczniów x 4),
 � 7 kopert z zadaniami dla grup (załącznik 1).

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

1. Kiedy trudno się porozumieć? – „Mówiąca ściana”. (10 min)
a) Prowadzący rozdaje uczniom po 4 samoprzylepne karteczki i prosi, aby na 

każdej (oddzielnie) zapisali przyczyny wywołujące trudności w porozu-
miewaniu się z rodzicami, z rodzeństwem, z kolegami itp. Co utrudnia 
nam komunikację międzyosobową?

b) Uczniowie segregują tematycznie zebrane karteczki i przyklejają do arku-
sza papieru lub na tablicy.

c) Odczytanie wypowiedzi uczniów i komentarz prowadzącego.

2. Emisja filmu „Sami w domu”. (5 min)

3. Rozmowa kierowana po filmie. (10 min)
 – Jak się zachowywało rodzeństwo po wyjściu rodziców z domu?
 – Na ile przestrogi i uwagi rodziców były respektowane?
 – A kłamstwa Filipa? Jakie odczucia w was wywołują?
 – Starsze rodzeństwo powinno być „nauczycielem” dla młodszego. Dziecko 
młodsze powinno otrzymywać od starszych wzory postępowania. A jak 
było tutaj – w scence filmowej? Kto się okazał tu być nauczycielem?

 – Jak zareagowało starsze rodzeństwo – Ola i Filip – na bezwzględny i sta-
nowczy ton małej Julki? O czym to świadczy?

 – Czy taka sytuacja mogła się naprawdę zdarzyć? Jeśli tak, to w jakim 
przypadku?

 – Jak można zinterpretować końcową scenę filmu, to jest kadru z widokiem 
rodzeństwa, które dogadało się ze sobą i w zgodzie układa puzzle?

 – Co najbardziej integruje rodzinę?

4. „Siedem narzędzi” poprawiających relacje w rodzinie. Praca w gru-
pach. (18 min)
a) Prowadzący dzieli zespół klasowy na siedem grup.
b) Liderzy grup losują jedno „narzędzie”, tj. zapis sposobu naprawiania at-

mosfery w domu (załącznik 1).
c) Każda grupa otrzymuje kartkę A4, kolorowe pisaki i kilka cenek.
d) Uczniowie w górnej części kartki przypinają cenkami wylosowane 

„narzędzie”.
e) Po krótkim zastanowieniu się uzasadniają jego użycie i dopisują na kartce 

argumenty za jego wprowadzeniem.
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f) Prezentacja przez liderów grup spisanych uzasadnień naprawy domowej 
atmosfery. 

5. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów. (2 min)
Wypracowane przez was „narzędzia” – argumenty za ładem i harmonią 
w domu – będą zapewne dobrze przyjęte przez waszych rodziców. Wam mogą 
przynieść satysfakcję i pomóc w osiągnięciu samodzielności, dojrzałości 
i odpowiedzialności.

ZAŁĄCZNIK 1 – POLECENIA DLA GRUP 

GRUPA I – NARZĘDZIE NR 1
Chcę przestrzegać ustalonych w moim domu zasad i reguł, ponieważ: ...

GRUPA II – NARZĘDZIE NR 2
Chcę traktować innych tak, jak sam/sama chciałbym/chciałabym być traktowany/a, 
ponieważ: ...

GRUPA III – NARZĘDZIE NR 3
Chcę żyć uczciwie: nie kłamać i nie oszukiwać, ani nie zatajać prawdy, ponieważ: ...

GRUPA IV – NARZĘDZIE NR 4
Chcę kontrolować swoje emocje, nie wybuchać w złości, nie przeklinać i nie 
wyzywać innych, ponieważ: ...

GRUPA V – NARZĘDZIE NR 5
Będę otwarcie mówić co czuję, co przeżywam i co mnie denerwuje, ponieważ: ...

GRUPA VI – NARZĘDZIE NR 6
Będę o stałej porze odrabiać lekcje, bez przypominania rodziców, ponieważ: ... 

GRUPA VII – NARZĘDZIE NR 7
Będę dbać o porządek w swoim pokoju, a w sobotę dokładnie posprzątam, 
ponieważ: ...



Rodzina na piątkę
Więcej niż ciało (7:34)
Film o akceptacji swojego wyglądu i trosce 
o integralny rozwój.

Partycja (6:27) 
Ważny jest porządek otoczenia, ale liczy się również 
uporządkowany umysł (jak partycja dysku). 
Im jaśniej i czyściej, tym łatwiej pozbierać myśli. 

Z głową w chmurach (4:18)
Duchowe przeżycia odmieniają i kreują osobowość 
człowieka. Sztuka i muzyka odrywają nas 
od codzienności.

Martwa cisza (4:57)
Poczucie bezpieczeństwa zależy od dobrej 
atmosfery w rodzinie, której pragną również dzieci.

Sami w domu (5:52)
Konflikty, napięcia i nieporozumienia wśród 
rodzeństwa. Film o tym, jak nauczyć się wzajemnej 
akceptacji i kompromisów.

© copyright 2019 by

Wydawnictwo RUBIKON
ul. Na Leszczu 17, 30-376 Kraków
tel. 572 328 950, faks 12 398 18 44 
NIP: 944-147-11-82  
regoN: 351450547

Wszelkie prawa autorskie producenta 
zastrzeżone. odtwarzanie publiczne, 
produkcja i rozpowszechnianie bez 
zezwolenia zabronione.

KsiegarniaRUBIKON.pl


