
Opracowała: Anna Równy 

Temat: „Jak szczupła sylwetka staje się obsesja? Bulimia i anoreksja 
jako choroby cywilizacyjne.” 

Adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

Cele lekcji: 

Uczennice i uczniowie: 
- poznają objawy bulimii i anoreksji; 
- dowiadują się, gdzie można znaleźć pomoc, spotykając się z problemami zaburzeń 
odżywiania; 
- poznają przykładowe zasoby portalu „Filmoteka Szkolna” i przydatność filmów 
zamieszczonych w projekcie w rozważaniach o kwestiach ogólnospołecznych 
i problemach uniwersalnych. 

Metody pracy: 

- pogadanka 
- praca w grupach 
- burza mózgów 
- drzewko decyzyjne 
- zdania podsumowujące. 

Słowa kluczowe: 

bulimia, anoreksja, odchudzanie, terapia, obietnica 

Materiały pomocnicze: 

karty pracy, kartki A4, długopisy, tablica/tablica interaktywna, dostęp do Internetu 

Uwagi: 

Realizując scenariusz zajęć, możesz wybrać prezentowane ćwiczenia 
lub przeprowadzić całe zajęcia. W tym drugim przypadku potrzebne będą 2 godziny 
lekcyjne. 

Przebieg lekcji: 

1. Rozmowa o filmie: zaproś uczniów do wygłaszania swobodnych wypowiedzi 
na temat filmu „Moja chuda siostra” i opinii na temat sióstr, o których opowiada film. 

2. Zapoznanie z tematem lekcji. 
Zapytaj uczniów, jak nazywa się choroba zaburzeń odżywiania pokazana w filmie 
„Moja chuda siostra? Jaką inną chorobę dotyczącą zaburzeń odżywiania znacie? 



3. Praca w grupach: podziel uczniów na cztery grupy. Grupie I i III rozdaj Kartę pracy 
nr 1, a grupie II i IV – Kartę pracy nr 2 (patrz: Załącznik nr 1). Obejrzyj z uczniami dwa 
filmy na temat zaburzeń odżywiania: 

I. „Bulimia chorobą umysłu” Refleksja TV: 
https://www.youtube.com/watch?v=5sN13UwGwKc  

II. „Anoreksja i bulimia” Portal Edukacyjny Urzędu Miasta Szczecin (fragment 
00:00-05:32): 

https://www.youtube.com/watch?v=4HtlONXDXTo 
W razie potrzeby obejrzyj film/filmy dwukrotnie. 
Grupy I i III wypełniają tabelę dotyczącą objawów i skutków bulimii, grupy II i IV- 
objawów i skutków anoreksji. Po zaprezentowaniu efektów prac wszystkich grup 
uczniowie ochotnicy wypisują na tablicy cechy wspólne obu chorób. 
Po zaprezentowaniu efektów prac obu grup zadaj pytanie: Czy odchudzanie może stać 
się obsesją? (burza mózgów) 

4. Nauczyciel odwołuje się do filmu „Moja chuda siostra” i przywołuje drugi ważny 
problem przedstawiony w tej historii, mianowicie relacje między siostrami 
i wymuszenie przez chorą dziewczynę na młodszej siostrze dochowania tajemnicy. 
Uczniowie oceniają postawy obu sióstr. 
Nauczyciel rozszerza zagadnienie o ogólny problem, wykraczający poza sytuację 
filmowych sióstr: czy można złamać złożoną obietnicę w imię dobra drugiego 
człowieka? Prosi uczniów o uzupełnienie drzewka decyzyjnego (Załącznik nr 2). Każdy 
z uczniów wypełnia schemat samodzielnie. Po upływie 5 minut ochotnicy odczytują 
wyniki swojej pracy. Zadbaj o to, żeby pozostali uczniowie z szacunkiem wysłuchali 
wypowiedzi referujących i pamiętali o tym, że każdy ma prawo do wyrażenia własnego 
zdania. 

5. Nawiązanie do filmu „Siostry” w reż. Pawła Łozińskiego (1999) z pakietu Filmoteka 
Szkolna www.filmotekaszkolna.pl . Wprowadź uczniów w tematykę – powiedz, 
że ten krótki 11-minutowy film dokumentalny pokazuje relacje miedzy dwiema 
siostrami, które są już staruszkami, wiodą wspólne życie, towarzyszą sobie w trudach 
związanych z utratą zdrowia i sprawności. Zapowiedz, że z filmem „Siostry” będzie 
związana praca domowa. Uczniowie w domu samodzielnie obejrzą film i wypełnią 
Kartę pracy w domu (patrz: Załącznik nr 3. Na następnej lekcji sprawdź pracę domową 
i krótko omów film z uczniami. Aby umożliwić uczniom obejrzenie filmu z portalu 
Filmoteka Szkolna powinieneś posiadać konto nauczyciela. Po założeniu konta zaloguj 
się do panelu nauczyciela na platformie www.filmotekaszkolna.pl i przejdź do zakładki 
Mój profil – Filmy dla uczniów – Zarządzaj kontami. Załóż konta swoim uczniom, 
tworząc login i hasło, np. login: a.kowalska, hasło: praca domowa, itd. Hasło może być 
takie samo dla całej klasy. Po wygenerowaniu kont, wybierz z listy film „Siostry” i 
określ, na jaki czas udostępnisz go uczniom. Podaj uczniom przygotowane loginy i 
hasła. 

6. Nauczyciel prosi uczniów o dokończenie zdań zaczynających się od zwrotów: 
„Dowiedziałem się dzisiaj, że...”, „Zaskoczyło mnie, że...”. Metoda zdań 
podsumowujących pomaga uczniom wyciągnąć najważniejsze wnioski z lekcji 
i dokonać refleksji. 

Praca domowa: 
Obejrzyj film „Siostry” w reż. Pawła Łozińskiego i odpowiedz na pytania z karty pracy. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sN13UwGwKc
https://www.youtube.com/watch?v=4HtlONXDXTo
http://www.filmotekaszkolna.pl/
http://www.filmotekaszkolna.pl/


Materiały pomocnicze: 

Załącznik nr 1 
Karta pracy nr 1 

1. Co najczęściej leży u źródeł bulimii? 
2. W jaki sposób zachowują się chorzy na bulimię po posiłku? 
3. Jakie skutki bulimii objawiają się najszybciej? 
4. Kto powinien udzielić pomocy osobie chorej na bulimię? 

Karta pracy nr 2 
1. Do jakiego typu chorób zaliczane są anoreksja i bulimia? 
2. Wymień najważniejsze objawy anoreksji. 
3. Jaki procent chorych zapadających na anoreksję umiera? 
4. Wymień dwa etapy leczenia anoreksji. 

 

Załącznik nr 2 
Przykładowy schemat drzewka decyzyjnego: 

 

Źródło: http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/drzewo_decyzyjne.pdf  

 
 

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davBinary/Materialy%20pomocnicze/drzewo_decyzyjne.pdf


Załącznik nr 3 
Karta pracy w domu 
Skorzystaj z otrzymanego loginu i hasła i obejrzyj film „Siostry” w reż. Pawła 
Łozińskiego: 
http://www.filmotekaszkolna.pl/movie,50050 . Odpowiedz na pytania z karty pracy. 
1. Zastanów się, czy można określić czas i miejsce wydarzeń ukazanych w filmie? Jaki 
jest cel takiego zabiegu twórców? 
2. Czego dotyczą wypowiedzi bohaterek filmu? 
3. Jaki obraz starości wyłania się z rozmowy z tytułowymi siostrami? 
4. Czy Twoim zdaniem, uczucia między rodzeństwem są stałe, czy mogą zmieniać się 
pod wpływem różnych doświadczeń i przeżyć? Uzasadnij stanowisko, przywołując 3 
argumenty. 

http://www.filmotekaszkolna.pl/movie,50050

