
Spotkanie 8 Dziecko Maryi dba o kulturę ciała. 
 
Cel: Przedstawienie dzieciom znaczenia dbałości o swój wygląd 
zewnętrzny. 
Materiały: kredki, mazaki, kartki A4, czasopisma z modą damską i 
męską. 
 

1. Kiedy ludzie spotykają się, na co w pierwszej kolejności 
zwracają uwagę patrząc na drugiego człowieka? (na wygląd 
zewnętrzny) 

Co jest ważne w wyglądzie zewnętrznym? (naturalność, 
schludność) 

- Wymyślcie teraz wygląd człowieka. Narysujcie ich. 
- Czego się wstydzą ludzie, kiedy porównują się z 

takim ideałem człowieka przedstawianego przez 
media? 

- Co jest charakterystyczne dla takiego idealnego 
człowieka? (doskonała budowa ciała, szczupła i 
wymodelowana sylwetka, zadbany wygląd, modne 
stroje) 

- Do czego prowadzi zwykłego człowieka oglądanie 
ludzi idealnych? (pragnienie upodobania się , 
frustracja, narzekanie, wstydzenie się, ciągłe 
odchudzanie, ćwiczenia) 

- Co się staje najważniejsze w takim ukazywaniu 
człowieka? (wygląd zewnętrzny) 

- Komu zależy na tym, aby pokazywać taki wizerunek 
człowieka? Kto na tym zyskuje? 

- Co się dzieje, kiedy ulegamy tego typu trendom? Jak 
zachowujemy się wobec siebie, a jak wobec innych? 

Nie zwracamy uwagi na innych, nasz wygląd jest najważniejszy 
(obsesyjna dążność do idealnego wyglądu, nasze samopoczucie 
zależy od tego, czy dobrze wyglądamy, czy nie. Pokazujemy 
palcami ludzi, którzy nie wyglądają tak, jak wymaga tego moda, 
zazdrościmy innym lepszego wyglądu). 
- Co jest dobre pokazywaniu takiego człowieka? 

(dbanie o siebie, estetyka, właściwe odżywianie, itd.) 



- Co jest złe w kreowaniu takiego wizerunku 
człowieka? (ciągła dążność do osiągnięcia ideału, 
skupianie się tylko na swoim ciele) 

 
2. Dynamika: Rozdajemy dzieciom karteczki z wypisanymi 

miejscami, do których mają się wybrać. Prosimy, aby 
zaprojektowały strój odpowiednio do okazji. Ćwiczenie trwa ok. 
15 min. Ewentualnie dobieranie ubrań przyniesionych przez 
animatora. Przykładowe okazje: kino, teatr, wycieczka, 
dyskoteka, kościół, egzamin, spacer, bal. Rozmowa na temat 
dynamiki: 

- Które stroje są odpowiednie do okazji, a które nie? 
- Czym kierowaliście się zakładając takie, a nie inne 

ubrania? 
- Skąd wiecie, że taki strój jest odpowiedni? 
- O czym może świadczyć fakt, że ktoś nie ubrał się 

odpowiednio do sytuacji? 
3. Przyjrzyjmy się, do czego jeszcze może doprowadzić 
nieodpowiednie zachowanie. 

Tekst: Mt 18, 6-9. 
- Co miał Jezus na myśli, że lepiej odciąć sobie rękę 

albo nogę niż pozwolić, aby były powodem do 
grzechu? 

- Co zrobić, aby nie dopuścić do zgorszenia? 
- Przez jakie rzeczy jesteśmy gorszeni? (gazety, 

telewizja) 
- O czym nie mówi wygląd człowieka, a jest ważne w 

odbieraniu go? 
 

4. Postanowienie: Zastanowię się, jak dbam o siebie i o swoje 
ciało. Czy dobrze się odżywiam, jak dbam o kondycję? Zrobię 
coś, co zaniedbałem. 


