
 LEKCJA 11 – ZAŁĄCZNIK 1 – DLA GRUPY CHŁOPCÓW Karta pracy – Moje ciało
Wyobraź sobie, że stoisz przed lustrem i przyglądasz się sobie. Następnie przeczytaj poniższe zdania i skreśl 
w nich to, co nie dotyczy ciebie.

1. Jestem dziewczyną / chłopcem i chodzę do V klasy.
2. Lubię / Nie lubię przeglądać się w lustrze.
3. Myślę o sobie, że jestem przystojnym / nieprzystojnym chłopcem.
4. Podoba mi się / Nie podoba mi się to, jak wyglądam i jak traktują mnie koleżanki i koledzy.
5. Rozumiem, że wygląd decyduje / nie decyduje o wartości człowieka.
6. Wiem / Nie wiem, że moje ciało niedługo się zmieni.
7. Nie wierzę / Wierzę w to, że wyrosnę na wartościowego człowieka.

Przeczytaj zdania w pozostawionym przez ciebie kształcie jeszcze raz i odpowiedz:
Czy możesz stwierdzić, że akceptujesz siebie i swoje ciało?
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