
Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia  

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie - 16.06.2020 r. 

Temat: Typowość i odmienność. 

Nauczę się określić swój stosunek do odmienności oraz odróżniać stereotypy i uprzedzenia od 

faktów. 

Przypomnij sobie, czy kiedyś spotkałeś osoby o innych skłonnościach seksualnych, innej rasie, innym 

wyznaniu. Co wtedy czułeś? Zastanów się, czy jesteś osobą tolerancyjną? Co według Ciebie jest 

typowością, a co odmiennością? 

Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia  

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie - 18.06.2020 r. 

Temat: Podobasz mi się … 

Nauczę się wyjaśnić różnice pomiędzy zakochaniem a miłością oraz odróżnić stan zakochania od 

dojrzałej miłości. 

Stan zakochania jest jedną z  tajemnic naszego życia, nad którą mamy niewielką kontrolę. Czas 

pokaże, czy stanie się wezwaniem do miłości i troski o drugą osobę, czy też zapisze się w naszej 

pamięci jako już nieaktualne wydarzenie z przeszłości, które być może dało wiele energii, a być może 

rozczarowało. 

Zakochanie nie jest jeszcze miłością. Kiedy jesteśmy w kimś zakochani, postrzegamy drugą osobę jako 

źródło naszej radości. Wystarczy uśmiech, jakikolwiek gest i już odczuwamy jedność z drugą osobą, 

choć do miłości jeszcze długa droga. Zakochanie to fascynacja drugą osobą i pragnienie, aby lepiej ją 

poznać i zrozumieć. Pozostawanie na etapie zakochania nie jest sposobem na osiągnięcie trwałego 

szczęścia.  

Miłość jest postawą odpowiedzialności za drugą osobę, nie należy jej mylić z zakochaniem.  

Zakochani mają odczucie, że znajdują się u progu pięknego życia. Charakterystyczną cechą tego stanu 

uczuciowego jest idealizacja drugiej osoby. Wady i zalety, nawet jeśli bywaj zauważane, zakochani 

traktują z dużą tolerancją. Zakochani starają się trwać jak najdłużej w świecie iluzji. Z jednej strony 

jest to piękne – widzą szklankę do połowy pełną, a nie do połowy pustą. Z drugiej strony przesadna 

idealizacja może prowadzić do bolesnych rozczarowań i dramatów. Dlatego warto być otwartym na 

odkrywanie prawdy o drugim człowieku. Czas konfrontacji z rzeczywistością, uświadomienie sobie, że 

na przykład nie można zaakceptować stylu życia, jaki prowadzi druga osoba, to sygnał, że trzeba się z 

tego związku wycofać. Nie jest to łatwa decyzja.  

Spróbujmy porównać przyjaźń, miłość i zakochanie. 



 Zakochanie to intensywne uczucie, ale krótkotrwałe i przemijające 

 Zakochany człowiek bardziej koncentruje się na własnych doznaniach, niż na osobie, 

którą jest zafascynowany 

 Zdarza się, że zakochanie staje się początkiem miłości 

 Miłość jest postawą nakierowaną na dobro drugiej osoby i wymaga czasu oraz 

wzajemnego poznania, by prawdziwie zaistnieć 

 Przyjaźń i miłość mają wiele cech wspólnych 

 Ucząc się przyjaźni dorastamy do prawdziwej miłości. 

Pamiętaj!!! 

Przyjaźń jest fundamentem prawdziwej miłości. 

 

Aby zakochanie przerodziło się w miłość, trzeba: 

 Otwierać się na sprawy i życie drugiej osoby 

 Okazywać jej zainteresowanie 

 Pomagać sobie i współpracować ze sobą 

 Razem przeżywać radości i smutki 

 Budzić zaufanie 

 Okazywać zrozumienie 

Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, kiedy w zamian niczego nie oczekujesz 

Antoine de Saint-Exupery 

Cechy miłości dojrzałej 

wg Ericha Fromma 

 Aktywne koncentrowanie się na sprawach życiowych i rozwoju tego, kogo kochamy. 

 Odpowiedzialność za zaspokojenie jego potrzeb fizycznych i psychicznych. 

 Szacunek dla tego, kogo kochamy, zdolność widzenia go takim, jakim jest – jego wad, ale i 

niepowtarzalnej osobowości. 

 Znajomość siebie i znajomość osoby kochanej. 

 Umiejętność obdarzania uczuciem, dążenie do utożsamiania się z tym, kogo kochamy. 

 


