
Scenariusz zajęć 

 

„Zagrożenia wieku dorastania – młodociane macierzyństwo” 
 

Cele: 

• Uświadomienie konsekwencji ryzykownych zachowań seksualnych adolescentów. 

 

  

Warunki techniczne: 

• wiek uczestników – szkoła ponadpodstawowa, 

• miejsce zajęć – szkoła, świetlica szkolna, 

• czas trwania zajęć – 90 minut. 

 

Metody: 

• pogadanka, 

• praca w grupach, 

• „burza mózgów”, 

• rozmowa, 

• symulacja. 

 

Materiały: 

• tablica, pisaki, arkusze papieru, 

• definicja o „Inicjacji seksualnej” 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

Część I 
Na poprzednich zajęciach nauczyciel zadał zadanie domowe. Każdy uczeń przez tydzień miał 

pełnić role rodzica. Rola ta polegała na karmieniu, opiekowaniu się, wychodzeniu na spacery, 

rozmowie , zabawie ze swoim podopiecznym. Na dzisiejszych zajęciach nauczyciel odpytuje 

uczniów jak sobie poradzili w minionym tygodniu pełniąc rolę rodzica. 

• Jak się czułaś/czułeś? 

• Czy czułaś/czułeś się spełniony, zadowolony z roli rodzica? 

• Jak to jest być rodzicem? 

• Czy miałaś/miałeś czas dla siebie? 

• Czy ktoś Cię wyręczał z opieki nad dzieckiem? 

• Czy miałaś wsparcie od rodziców? 

• Czy Twój partner był przy Tobie, wspierał, pomagał? 

Uczniowie opowiadają swoje spostrzeżenia, wymieniają się swoimi doświadczeniami, użalają się. 

Nauczyciel przechodzi do kolejnego zestawu pytań: 

• Czy straszenie przez rodziców, opiekunów, nauczycieli Was o nieplanowanych ciążach, o 

przedwczesnym rodzicielstwie i nosicielstwem HIV – może zniechęcić do współżycia 

seksualnego? 

Uczniowie wymieniają swoje poglądy na wyżej postawione pytanie. 

Zajęcia te rozpoczęliśmy od urodzenia dziecka do momentu kiedy już jesteśmy nastolatkiem. Co się 

stało, jak do tego doszło, że zostaliście tak wcześnie rodzicami? 

• Co to jest inicjacja seksualna? 

Nauczyciel zamieszcza plansze z definicją pojęcia „Inicjacja seksualna”  

 

 



„Inicjacja symboliczny obrzęd uroczystego przyjęcia nowych członków do danej 

grupy społecznej, np. u ludów prymitywnych był to także obrzęd przyjęcia do 

społeczności dorosłych. Obrzędowi temu byli poddawani zazwyczaj członkowie 

plemienia po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Inicjacja wiązała się często z 

próbami odwagi i wytrzymałości, a czasem także z magicznymi operacjami na 

narządach płciowych: --- OBRZEZANIE u chłopców ---- KLITORIDEKTOMIA  

u dziewcząt oraz pouczeniami w zakresie życia seksualnego, płodności 

i własnego odgrywania ról męskich i żeńskich. Dzisiaj INICJACJA obejmuje 

zachowania seksualne związane z przygotowaniem i rozpoczęciem życia 

seksualnego przez daną osobę”. 
Dzisiejsza młodzież dojrzewa szybciej  niż kilkadziesiąt lat temu, ale nie tylko biologiczne, również 

kulturowo ze względu na  ogromne zmiany. Te zmiany spowodowały, że seks jest na różne sposoby 

obecny w życiu młodego człowieka, np.: internet, filmy, reklamy, programy randkowe, między 

innymi w MTV. Życie celebrystów stało się głównym wzorcem dla młodzieży. 

 

Część II 

 

• Jak zadbać o to, aby opóźnić inicjację? 

W tym pytaniu nauczyciel podpowiada za pomocą planszy, którą zamieszcza na tablicy. 

Argumenty za opóźnieniem inicjacji: 

• biologiczne, 

• psychologiczne, 

• społeczne, 

• kulturowe. 

Do każdego argumentu uczniowie wraz z nauczycielem dopisują cechy: 

 

 

                                                       dojrzałość emocjonalna, biologiczna, umiejętność 

 mówienia    „NIE”, zapobieganie przedwczesnemu   

     macierzyństwu. 

 
 

 

                                                             brak pieniędzy, brak pracy, brak mieszkania. 

 
 

 

 

                                                             

      postępują w zgodzie z tym, co dla nich ważne. 
 

 

 

 

PSYCHOLOGICZ

NE 

SPOŁECZNE 

 

KULTUROWE 

 

 



Kiedy może dojść do zbyt wczesnej INICJACJI SEKSUALNEJ: 

• brak rozmowy z rodzicami, opiekunami na w/w temat, 

• pod wpływem alkoholu, podczas imprezy, 

• brak asertywności seksualnej, 

• brak szacunku do swojego ciała. 

 

 

Zabawa integracyjna. 

 

Część III 

 

Każdy uczeń na kartce papieru napisze ile czasu dziennie rozmawia z rodzicami i o czym? 

Karteczki są wrzucane do pojemnika. Następnie jeden uczeń wyciąga jedna karteczkę i czyta na 

głos. Pozostali uczniowie wypowiadają się. 

Z tych wypowiedzi wynika, że prawie w ogóle uczniowie nie rozmawiają ze swoimi rodzicami o 

swoich problemach, życiu seksualnym. Nie rozmawiają również ze swoim partnerem o 

pragnieniach, decyzjach. Oprócz zbliżenia fizycznego bardzo ważny jest kontakt emocjonalny. 

Rozmowa ze sobą, zrozumienie drugiej osoby. W życiu bardzo ważne jest, aby partner dobrze Was 

znał. 

Przed rozpoczęciem współżycia seksualnego musicie zadać sobie pytanie: 

• Czy naprawdę tego pragnienie? 

• Czy to mój wolny wybór? 

• Czy nie ulegam presji? 

• Czy  naprawdę chcę, aby stało się to z tą osobą? 

• Czy ja kocham. 

Uczniowie na kartkach papieru odpowiadają na pytania. Następnie dobierają się w pary i wspólnie 

odpowiadają na pytania zamieszczone na tablicy: 

• Czy mamy, gdzie rozpocząć współżycie? 

• Czy są odpowiednie warunki higieniczne? 

• Czy to miejsce zapewnia komfort i odpowiada nam nastrojem? 

• Co przemawia za tą decyzję? 

• Co przemawia przeciw decyzji? 

Odpowiedzi są wrzucone do koszyczka. Jedna karteczka jest losowana i omawiana przez grupę 

uczniów. Odpowiedzi są anonimowe. 

 

Nauczyciel na tablicy zamieścił ważną informację dotyczącą Konwencji o prawach dziecka. 

„Konwencja o prawach dziecka przyjęta 20.11.1989 r. przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ zobowiązała rządy do zapewnienia młodym ludziom edukacji, 

poradnictwa i świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego. Komitet Praw Dziecka 

podczas 33. sesji w 2013 r. wydał komentarz ogólny pt.”Zdrowie i rozwój 

małoletnich w kontekście Konwencji Praw Dziecka, w którym wskazał, że 

ponieważ wczesne małżeństwa i ciąże małoletnich są istotnym czynnikiem 

powodującym ich problemy zdrowotne, należy zapewnić małoletnim dostęp do 

informacji w zakresie seksualności i reprodukcji, włączając w to informację na 

temat planowania rodziny, metod i środków antykoncepcyjnych, 

niebezpieczeństw związanych z wczesna ciążą, zapobiegania HIV/AIDS i innym 



chorobom przenoszonym drogą płciową, i to niezależnie od stanu cywilnego 

osoby małoletniej oraz zgody rodziców lub opiekunów”. 
 

Podsumowanie: 

Nauczyciel na zakończenie zajęć zadaje ostatnie pytania: 

• Czy informacje dotyczące inicjacji seksualnej były wcześniej znane? 

• Co wynieśli z dzisiejszych zajęć? 

 

Bądźcie gotowi do rozmowy, podejmujcie rozmowy na trudne pytania, nie bójcie się. Wiedza, którą 

możecie posiąść w trakcie zajęć jak i dialogu ze starszymi od siebie osobami, pomaga podejmować 

rozsądne decyzje, które maja ogromny wpływ na całe życie. Bądźcie ludźmi odpowiedzialnymi, 

którzy budują rozsądnie przyszłość. 
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