Wychowanie do życia w rodzinie

18-22.05.20r.

Temat: Sfera intymności sferą bezpieczeństwa
Intymność jest poszanowaniem najbardziej osobistej sfery życia, zarówno w sensie fizycznym jak
i psychicznym
Pojęcie intymność najczęściej kojarzone jest przez uczniów z :
prywatnością, wstydliwością, higieną intymną, miesiączką, narządami płciowymi, bliskość,
zażyłość, sekretny, osobisty, poufny.

Sfera psychiczna:
Dokonanie podziału informacji na prywatne/poufne i ogólnodostępne.
Odpowiedz na pytania:
1.Czy chronisz swój adres zamieszkania? Ile osób i kto wie gdzie mieszkasz?
2.Czy tajemnicą jest kolor ścian w Twoim pokoju? Kto może się o tym dowiedzieć?
3.Ile zarabiają Twoi Rodzice? Komu możesz o tym powiedzieć?
4.Kto zna Twój numer telefonu? Komu powierzasz tą informację?
5.Z kim dzielisz się swoimi poglądami na temat palenia papierosów?
6.Czy tajemnica jest ile zapłaciłeś za swój komputer?
7.Zastanów się komu powiesz ile lat ma Twój pies?
8.Zastanów się czy tajemnicą jest wiek Twojej Mamy?
9.Zastanów się jakie tematy są dla Ciebie bardzo prywatne i niechętnie rozmawiasz na ich
temat?

Sfera fizyczna

Zły dotyk”

1. Kontakt z ludźmi, dotykanie jest bardzo ważne. Czasami zdarza się „zły dotyk”, który
sprawia przykrość i może być niebezpieczny.
Podaj przynajmniej trzy przykłady takich sytuacji
2. Może się zdarzyć, że „dotyk” wywołuje zakłopotanie. Zastanów się i podaj przykład
takich sytuacji.
3. Zdarza się, że „dotyk” nie wywołuje od razu zakłopotania. To uczucie może pojawić się
po jakimś czasie. Nie od razu wiesz jak zareagować. Zastanów się w jaki sposób rozwiązać
ten problem, aby ponownie się nie pojawił.
4. Czasami osoby, którym doświadczyły „złego dotyku” są zbyt przerażone lub
zawstydzone, aby cokolwiek zrobić. Zastanów się i podaj osoby do których bez obaw
możesz zwrócić się o pomoc.
5. Dlaczego ważne jest aby opowiedzieć o takim problemie komuś zaufanemu, nawet jeśli
dowiedziałeś/aś się o tym w zaufaniu. Podaj przynajmniej dwa powody.
6. Jeśli, kogoś znasz doświadcza „złego dotyku” i powiedział ci o tym zastanów się i podaj
sposoby, w jaki sposób można mu pomóc.
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