
Lekcja 18.                     05.04.2020 

 

Lekcja prowadzona przez aplikację Skype o godz.9:00, poniżej notatka do zeszytu. 

 

Temat: Czym jest tolerancja? 

TOLERANCJA (od łacińskiego tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest 

poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie 

odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. 

 

Żeby zrozumieć czym jest tolerancja zastanówmy się czym jest nietolerancja, na jakim tle zazwyczaj się pojawia? 

-pochodzenie (kolor skóry, kraj, rodzina) 

-wygląd zewnętrzny (gruby, chudy, z dużym nosem, odstającymi uszami itp.) 

-finanse (za biedny, ubiera się w niefirmowe ciuchy, nie jeździ za granicę, ma kiepski sprzęt) 

-uprzedzenia społeczne (każdy od zawsze  mówi, że on jest głupi) 

-choroba (ma padaczkę, autyzm, jąka się, ma zeza itp.)   

Zadanie domowe (treść zadania możesz wkleić do zeszytu) 

Postaw się w sytuacji dwóch osób, które są nietolerowane w środowisku z jakichś względów.  Opisz krótko „swoją” 

sytuację. Zastanów się co czujesz? Co mógłby ktoś zrobić, byś poczuł się lepiej? Jaki może być skutek takiej nietolerancji? 

Co sprawia Ci radość. Możesz to zrobić w tabelce lub opisowo. Proszę, nie przesyłaj mi zadania. Wykonaj je w zeszycie 

tuż pod notatką z dzisiejszej lekcji. Zadanie sprawdzę w najbliższym czasie.  

PRZYKŁAD: 

Kim jestem? Jak się czuję w moim 
środowisku? 

Co mógłby zrobić dla 
mnie np. kolega z 
klasy, żebym poczuł 
się lepiej? 

Jaki może być skutek 
takiej nietolerancji? 

Co sprawia mi 
radość? 

Jestem ciemnoskórą 
dziewczynką. 
Wszyscy mówią, że 
moja rodzina to 
złodzieje.   

Mam wrażenie, że 
wszyscy się na mnie 
patrzą i chowają 
przede mną drogie 
telefony. 

Gdyby Krysia 
powiedziała, żeby się 
ze mną bawili, na 
pewno by jej 
posłuchali.  

Jeśli ta sytuacja 
dłużej potrwa, będę 
musiała się stąd 
wyprowadzić. To nie 
byłoby łatwe, bo 
jestem biedna. 

Cieszę się, kiedy ktoś 
nie zwraca uwagi na 
mój kolor skóry, ale 
na to jaką jestem 
osobą.  

Jestem chłopcem o 
rudych włosach,……… 
 
 

    

 

 

         Katarzyna Gurgul 


