
ETYKA - KLASA 5c - 29 kwietnia, 5a - 30 kwietnia 

Temat: Problemy osób niepełnosprawnych. 

1. Osoby niepełnosprawne są różnie postrzegane w swoich środowiskach, w których żyją.  

- powodem nieprawidłowych relacji lub ich braku, pomiędzy osobami zdrowymi a 

niepełnosprawnymi jest fakt, że ludzie w swoich kontaktach międzyludzkich na ogół kierują się 

określonymi stereotypami, dotyczącymi wyglądu i funkcjonowania innych, stąd też wszelka 

odmienność budzi w nich niepokój. Skłonni są z tego względu traktować z dystansem, wszystkich tych 

którzy trochę inaczej wyglądają lub funkcjonujących. 

- wolą unikać takiego towarzystwa, aby nie zaburzać swojego poczucia estetyki, bezpieczeństwa lub 

spokoju.  

-  inną, ważną barierą psychiczną jest lęk, który człowiek odczuwa na myśl o chorobie i kalectwie, bo 

przecież mogą zagrażać także jemu i jego najbliższym. Nasz instynkt samozachowawczy skłania nas 

zatem do zachowania dystansu wobec osób niepełnosprawnych. 

- występowanie negatywnej reakcji społecznej na to, co jest inne, odmienne od powszechnych 

standardów, może polegać nie tylko na jawnym odtrąceniu, ale także na maskowaniu reakcji 

nadopiekuńczością, która ogranicza niezależność i samodzielność osoby niepełnosprawnej. 

- znaczna część społeczeństwa deklaruje i jest skłonna do współczucia czy udzielania pomocy 

niepełnosprawnym, ale kontakt bezpośredni, osobisty uważa za niepotrzebny, a nawet zbyt trudny 

dla siebie.    

 Pamiętajmy: każda osoba jest człowiekiem - czy to zdrowa, czy niepełnosprawna. Nie wolno 

się wyśmiewać z osób chorych, niepełnosprawnych. Nie powinno się psocić, ani robić na złość takim 

osobom. Każda osoba posiada swoją godność - czyli jest KIMŚ a nie czymś. Każdej osobie należy się 

szacunek. Osoby niewidome, niesłyszące, niemówiące,  niepełnosprawne ruchowo to osoby, które 

bardziej nas potrzebują.  

 

Ćwiczenie: 

 

 Proszę przeczytać opowiadanie o zachowaniu się kolegów wobec chłopca niepełnosprawnego 
ruchowo. 

 
      „Na podwórku bawiła się grupka dzieci, wśród nich dziesięcioletni Janek- chłopiec   

niepełnosprawny. 
      W pewnym momencie Tomek podszedł do niego, popchnął go, odebrał mu zabawki i zaczął go 
  przezywać. Inny chłopiec wyśmiewał się z Janka i namawiał inne dzieci, by nie bawiły się z nim.” 

 Pytania:  Jakie emocje przeżywał Witek? 
 

               Dlaczego przeżywał takie emocje? 
 

               Jak ty zachowałbyś się w takiej sytuacji? 
 
 

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące,  posługują się językiem migowym. Zapoznaj się jak wyglądają 

litery w języku migowym. 

http://m.ksiszkola.pl/products/podstawy-j%C4%99zyka-migowego/ 

http://m.ksiszkola.pl/products/podstawy-j%C4%99zyka-migowego/

