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Temat: „Trudny czas dorastania”. 

Nauczę się: proponować sposoby radzenia sobie w okresie dojrzewania; rozpoznać indywidualne 

cechy swojej osobowości. 

Człowiek jest istotą płciową. Jego płeć zostaje określona w chwili poczęcia i odtąd osoba istnieje jako 

kobieta lub mężczyzna. Płciowość zatem jest sposobem istnienia kobiety lub mężczyzny. 

Płciowość determinuje sposób życia człowiek, począwszy od biologicznego funkcjonowania jego 

organizmu, poprzez proces kształtowania się jego tożsamości płciowej, aż do pełnienia ról 

społecznych związanych z określoną płcią, czyli byciem kobietą lub mężczyzną. 

Płciowość jest integralnym składnikiem ludzkiej osobowości i, tak jak ona, powinna być nieustannie 

rozwijana na coraz wyższy poziom. Proces osiągania dojrzałości psychoseksualnej jest powolny i 

długotrwały, dochodzi do niego stopniowo, poprzez wiele faz rozwojowych. Jest on uzależniony od 

cech wrodzonych, biologicznych, ale także od oddziaływań środowiska, głównie rodziców, a w sposób 

szczególny od samej dojrzewającej jednostki. 

W okresie życia płodowego rozwijają się gruczoły i organy płciowe, a także – w zależności od płci i 

rozwoju układu nerwowego i hormonalnego – formułuje się określony typ temperamentu 

seksualnego. 

Dziecko w pierwszym okresie po urodzeniu nie ma świadomości własnej odrębności od innych ludzi i 

otaczającego go świata. Nie potrafi więc odróżnić siebie ani nie dysponuje też żadną świadomością 

własnej płci. W okresie niemowlęcym traktuje swe ciała jak zabawkę: ogląda z zaciekawieniem, 

chętnie bierze do buzi rączki i nóżki po to, by je poznać. Następnie zaczyna dostrzegać świat innych 

ludzi, zwłaszcza tych, których widzi najczęściej: mamę i tatę. Z czasem odkrywa, że wśród ludzi są 

dziewczynki i chłopcy, kobiety i mężczyźni. Odkrycie to stanowi początek określania własnej 

tożsamości płciowej. Dziecko w wieku 2-3 lat wie, że jest dziewczynką lub chłopcem, czyli odrębną 

osobą i powoli zaczyna kształtować świadomość własnego „ja”. Mniej więcej w wieku 5 lat zdaje 

sobie już sprawę z tego, że mając określoną płeć, pełni w niej charakterystyczne role, wie, że gdy 

urośnie, będzie kobietą lub mężczyzną. W tym też okresie dziecko jest bardzo zainteresowane różnicą 

w wyglądzie dziewczynek i chłopców i zadaje rodzicom pytania typu „skąd się wziąłem?”.  

Istotne znaczenie ma obecność w rodzinie obojga rodziców.  

Pod koniec wieku przedszkolnego zaczyna się kilkuletni okres tzw. latencji, czyli uśpienia sfery 

seksualnej i nieinteresowania się nią. Wtedy to cała energia dziecka nakierowana jest na poznawanie 

świata. Jedne dzieci pilnie się uczą, inne z zapałem liczą, rysują, bawią się, uprawiają sport lub sklejają 

modele. Jest to okres, kiedy dziewczynki chętnie bawią się z chłopcami, nie zwracając uwagi na 



różnice płci. Trwa to mniej więcej do 10-11 roku życia, kiedy zaczyna pojawiać się antagonizm między 

dziewczętami i chłopcami. Jakość zabaw i zainteresowań jest wyraźnie zdeterminowana płcią. 

Dziewczynki podpatrują i naśladują zachowania i sposoby działania kobiet, natomiast chłopcy w 

zabawach wyraźnie identyfikują się z mężczyznami.  

Po okresie latencji następuje jakby przebudzenie seksualne, które zapoczątkowuje okres pokwitania. 

U zdrowej osoby jest ono uwarunkowane klimatem, rasą, czynnikami cywilizacyjnymi.  

Psychologowie podkreślają trzy aspekt uczenia się przez dzieci ról związanych z płcią: 

1. Naśladownictwo – czyli uczenie się poprzez podpatrywanie i odtwarzanie sposobu mówienia, 

zachowania, cech osobowości, zainteresowań, wartości osób, z którymi dzieci często 

przebywają lub są dla nich autorytetem (zwykle są to rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, 

opiekunki). 

2. Identyfikacja – przejawiająca się poprzez wybieranie przez dzieci pewnych osób, które 

szczególnie podziwiają albo są do nich przywiązane. 

3. Wdrażanie dziecka do typowego dla płci działania, myślenia, odczuwania zgodnego z 

oczekiwaniami osoby, stanowiącej dla niego autorytet. 

Dojrzałość wymaga umiejętnego i mądrego kierowania sobą. 

Cechy dojrzałej osobowości: 

- realne poznanie świata 

- akceptacja siebie 

- postawa miłości 

- wewnętrzna integracja 

-  poczucie sensu życia 

- hierarchia wartości 

- szerokie zainteresowania 

- postawa szacunku wobec życia 

- twórczość w jakiejś dziedzinie 

- gotowość do poświęceń. 

 

 

 

 

 


