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Lekcja 1 

Temat: Tacy sami 

Cel i opis lekcji: uczymy się tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami 

Witaj na lekcji wychowania do życia w rodzinie. To szczególne zajęcia. Pamiętaj, że nic z tej lekcji nie jest do 

zanotowania, bo przecież nie ma zeszytu przedmiotowego. Nie ma też podręcznika, stąd materiał pisany przeze mnie 

może wydać Ci się obszerny, ale nie przejmuj się tym. Nie musisz czytać wszystkiego od razu. A może jednak wyda Ci 

się ciekawy? Są zadania domowe, ale myślę, że są dosyć ciekawe, spójrz tylko i oceń. Tak przy okazji, pamiętaj, że z 

tego przedmiotu nie ma ocen.  Będę starała się ograniczać dominimum ten „mini wykład”, ale nie zawsze się da.  

Dziś „porozmawiamy” o niepełnosprawności.  

Każdy człowiek jest inny i każdy jest wyjątkowy. Niektórzy są jednak wyjątkowi w specjalny sposób, który 

stawia przed nimi trudniejsze wyzwania. Czy znasz Leo Messiego? Któż by go nie znał! Wiesz, że gdy był dzieckiem, 

zdiagnozowano u niego Zespół Aspergera? Problemy z nawiązywaniem znajomości, trudności w nawiązywaniu 

prawidłowych relacji społecznych, nadmierna ambicja, chęć ciągłego wygrywania – to tylko niektóre objawy Zespołu 

Aspergera. A dziś Messi to jeden z najsłynniejszych piłkarzy na świecie. Ta niepełnosprawność nie przeszkodziła mu, 

swoją pozycję zawdzięcza ciężkiej pracy i wytrwałości.  

Zadania do wykonania i materiały: 

Znasz historię Jasia Meli? Jeśli nie – obejrzyj film „Mój biegun”. Najlepiej zrób to w gronie rodzinnym. Fascynująca 

jest też historia Bartka Ostałowskiego – driftera, który…  Żeby dowiedzieć się, co miało być na końcu poprzedniego 

zdania, obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=KPlzvYbEBxM 

Obejrzałeś? Co czujesz?  

Niepełnosprawność to taki stan, który sprawia, że, na przykład, chodzenie, mówienie, słuchanie, widzenie lub 

myślenie, jest trudniejsze dla niektórych osób. Ale czy to znaczy, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są gorsi? 

Jak myślisz? 

Czasem nie wiemy, jak zachować się wobec osób niepełnosprawnych. Obejrzyj krótkie i bardzo ciekawe filmiki na ten 

temat: 

https://www.youtube.com/watch?v=NbyeqyFGTm0 – savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y01f08_syw – niepełnosprawność wzrokowa 

https://www.youtube.com/watch?v=je0RXUkQ7HA – niepełnosprawność słuchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc – niepełnosprawność ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A – niepełnosprawność intelektualna 

Na dzisiaj to tyle. Wrócimy do tematu, kiedy będziemy mogli kontaktować się ze sobą bezpośrednio.  

Zadanie domowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=KPlzvYbEBxM
https://www.youtube.com/watch?v=NbyeqyFGTm0
https://www.youtube.com/watch?v=4Y01f08_syw
https://www.youtube.com/watch?v=je0RXUkQ7HA
https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc
https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A


Pomyśl, czy masz w swoim otoczeniu osobę z niepełnosprawnością? W jaki sposób możesz okazać tej osobie 

akceptację? Jak możesz jej pomóc, gdy tego potrzebuje? A może jest inaczej i  wcale nie okazujesz akceptacji? 

Zastanów się nad tym. Potraktuj to jako zadanie domowe nie na ten tydzień, ale na całe życie…  

Oczywiście ja jej nie sprawdzę i nie ocenię, zrobią to za mnie ludzie, z którymi się spotykasz teraz i z którymi będziesz 

się spotykać przez całe życie   

Jeśli chcesz ze mną o tym porozmawiać, zapraszam! Plan zajęć z wdż już masz. 


