
15.05.2020 r. WDŻ 

Temat: Intymność  

 Pojęcie intymność najczęściej kojarzone jest przez uczniów z : 
prywatnością, wstydliwością, higieną intymną, miesiączką, narządami 
płciowymi, bliskość, zażyłość, sekretny, osobisty, poufny. 

Tłok na koncertach, w kinach, windach, pociągach czy autobusach skutkuje 
nieuniknioną inwazją w strefy intymne innych ludzi. Istnieją niepisane 
zasady, według których ludzie wychowani w kulturze zachodu postępują, 
gdy muszą wejść w tłum, np. do zatłoczonej windy, autobusu czy metra.  

Oto niektóre z nich: 
* nie musisz z nikim rozmawiać, łącznie z ludźmi, których znasz 
*naturalne jest kiedy unikamy kontaktu wzrokowego z innymi 
* utrzymuj „twarz pokerzysty” – nie okazuj żadnych emocji 
* jeśli masz gazetę lub książkę, musisz sprawiać wrażenie, że jesteś głęboko 
pogrążony w lekturze 
* im większy tłum, tym mniejsze ruchy ciałem wykonujesz 
* w windach jesteś zmuszony do obserwowania zmieniających się numerów 
pięter nad twoją głową 

 
Zastanówcie  się w jaki sposób w codziennym życiu są przekraczane granice 
sfery intymnej: 
1.Czytanie cudzej korespondencji, (listy, pamiętniki, e-maile, sms-y) 
2.Podsłuchiwanie prywatnych rozmów 
3.Podglądanie innych w łazience, szatni 
4.Robienie i rozpowszechnianie zdjęć i filmów bez wyraźnej zgody lub wbrew 
woli. 
5.Wymienianie prywatnych informacji na temat danych osobowych swoich i 
cudzych. 

Człowiek ustala wokół siebie pewne sfery, im bliższa mu osoba, tym bliżej 
do siebie ją dopuszcza. Na ogół nie zastanawiamy się nad tym, ale 
podświadomie przestrzegamy tych reguł. 

Co kojarzy ci się z intymnością? 

Np. 

 Pamiętnik, 
  Rozmowa, 
 Uczucia, 
 Płyn do higieny intymnej, 



 Listy, 
 Nagość, 
 ................................ ………….. 

Co zrobisz w danej sytuacji: 

1. Idziesz ulicą, nieznajomy mężczyzna zatrzymuje cię i proponuje 
podwiezienie do domu. Jak się zachowasz? 

2. Starszy niedawno poznany kolega koniecznie chce abyś szedł z nim do 
jego domu. Podobno ma ci pokazać coś ciekawego. Jak postąpisz? 

3. Kolega z klasy zapraszają cię do domu, gdyż rodzice są w pracy chce ci 
koniecznie pokazać czasopisma dla dorosłych. Co mu odpowiesz? 

4. Nieznajomy pan podchodzi nagle do ciebie i chce koniecznie abyś się 
poczęstował cukierkami. 

Większość ludzi dorosłych to ludzie uczciwi i dobrzy, życzliwi dzieciom. Nie 
powinniśmy się bać świata dorosłych, trzeba być jednak czujnym i nie 
pozwolić się skrzywdzić. 

PAMIĘTAJ: 

- NIKT NIE MA PRAWA: 

- DOTYKAĆ CIĘ W SPOSÓB, KTÓRY CI NIE ODPOWIADA. 

- MÓWIĆ DO CIEBIE ORZECZACH KTÓRYCH NIE CHCESZ SŁUCHAĆ. 

-DOTYKAĆ CIĘ W MIEJSCACH INTYMNYCH. 

- POKAZYWAĆ CI RZECZY, KTÓRYCH NIE CHCESZ OGLĄDAĆ. 

- PROPONOWAĆ CI UDZIAŁU W CZYNNOŚCIACH LUB SYTUACJACH, 
KTÓRE CIĘ KRĘPUJĄ. 

JAK SIĘ ZACHOWAĆ: 

- POWIEDZIEĆ WYRAŹNIE, ŻĘ NA TO SIĘ NIE ZGADZASZ. 

- NATYCHMIAST ODEJDŹ LUB UCIEKAJ. 

- JAK NAJSZYPCIEJ POWIEDZ O TYM ZAJŚCIU KTÓREMUŚ Z RODZICÓW. 



Granice sfery intymnej każdy ustala sam.  

Pozostali mają obowiązek tej granicy przestrzegać i w 
żadnym wypadku nie można jej przekraczać. 

 


