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lekcja dla chłopców Alicja Jakimiec

Zagadnienie: Moje ciało.
Dowiesz się, jakie są przyczyny różnic między dziewczętami a chłopcami.
Materiały do zajęć:
Różnice psychofizyczne chłopców i dziewcząt.
Pedagodzy wychodzą od fundamentalnego stwierdzenia, że –na mocy suwerennej woli Bogakobieta i mężczyzna od początku istnienia rodzaju ludzkiego są równi w godności, choć różni pod
względem fizycznym i psychicznym. Różnice te nie są źródłem niechęci, ale przeciwnie,
wzajemnego zainteresowania i przyciągania, silniejszego niekiedy od śmierci. Kobieta i mężczyzna
zostali obdarzeni specyficznymi przymiotami, aby byli sobie nawzajem potrzebni i aby się
harmonijnie uzupełniali dla obopólnego dobra. Gdy podejmowana jest kwestia cech typowo
męskich bądź żeńskich, trzeba pamiętać, że nie należy traktować ich alternatywnie, jakoby
mężczyźni nie posiadali cech typowych dla kobiet, bądź odwrotnie; chodzi tu o pewną typowość,
której nie można bagatelizować w wychowaniu.Chłopak, mężczyzna przygotowuje się do podjęcia
zadań ojca i głowy rodziny. Jego organizm wyposażony jest w tęższe mięśnie i nerwy, a
umysłowość wykazuje zdolności badawcze, twórcze, uogólniające i ujmujące istotę zjawisk. W
głównej mierze na niego spada troska o utrzymanie żony i dzieci, stworzenie pewnej stabilności
materialnej i duchowej. Od niego pochodzą ważniejsze inicjatywy i on rozstrzyga znaczniejsze
sprawy; daje rodzinie nazwisko i stoi na straży jej honoru. Jego osąd jest realistyczny i prozaiczny,
zabarwiony pewnym sceptycyzmem i zachowywaniem dystansu oraz rozumową oceną zaistniałych
faktów. Uczuciowość męska nie jest mniejsza od kobiecej, ale jest skryta i uznawana za sprawę
osobistą. Miłość zaś jest wymagająca i nacechowana powagą, dowartościowaniem prawa i
sprawiedliwości. Aby sprostać pokładanym w nim nadziejom musi już od najmłodszych lat
zdobywać hart i siłę woli, trzeźwą rozwagę i nieugiętą stanowczość. Musi rozwijać w sobie i
pielęgnować cnoty określane jako męskie, tj. odwagę, przedsiębiorczość, konsekwencję i
wytrwałość, opanowanie i zdecydowanie, odporność i siłę woli.Dziewczynę i kobietę
charakteryzuje większa, w stosunku do mężczyzn, delikatność i emocjonalność. Organizm żeński
jest delikatniejszy, a umysłowość zazwyczaj odtwórcza, analityczna i formalna. Kobieta osądza
rzeczywistość w sposób optymistyczny, liryczny i idealistyczny, bardziej intuicyjny niż
dyskursywny. Miłość kobiety jest nacechowana empatią, dobrocią i wyrozumiałością, zdolnością
współczucia i intuicyjnym wnikaniem w motywy zaistniałych faktów. Zadaniem wychowawców
jest pomoc dziewczynie w rozwijaniu typowych cech żeńskich, związanych z macierzyństwem i
prowadzeniem gospodarstwa domowego (organizowaniem ogniska domowego), takich jak
skromność, ofiarność, czułość, cierpliwość, łagodność, oszczędność i sumienność. Wychowanie

powinno budzić w kandydatce do małżeństwa świadomość, że jej przypada w udziale bez wątpienia
dużo większa odpowiedzialność za wychowywanie dziecka, aniżeli ojcu.

Film na temat higieny osobistej-polecam.
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4

