
Małżeństwo czy single – co Wy na to? 
 

( Scenariusz zajęć dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych) 
 
Cele: 
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń powinien: 

•  rozumieć znaczenie pojęcia „ małżeństwo dobrze funkcjonujące”, 
•  znać blaski i cienie „ bycia singlem” 
•  znać czynniki dezintegrujące rodzinę 
•  chcieć przeciwstawiać się czynnikom dezintegrującym 
•  umieć sformułować własną opinię na poruszany temat 
 

Metody i techniki pracy: 
metaplan, praca w grupach, rozmowa kierowana, dyskusja 
 
Środki dydaktyczne: 
brystol, mazaki, arkusze szarego papieru, kolorowe papierowe: koła, owale, 
prostokąty ( każda figura w innym kolorze), taśma samoprzylepna, kolorowa 
tasiemka 
 
Czas trwania zajęć: 
 90 minut  
 
Przebieg zajęć: 
 
Część I – metaplan : współczesna rodzina 
Część II – single – co Wy na to? 
 
Część I 
 

1. Przedstawienie klasie problemu, który będzie przedmiotem dyskusji: 
„współczesne małżeństwo - współczesna rodzina”. 

2. Podział klasy na 4 grupy. 
3. Każda grupa otrzymuje wcześniej przygotowane materiały: jeden arkusz 

szarego papieru, jedną chmurkę do zapisania tematu, 15 kółek i 15 owali 
do zapisania odpowiedzi, 10 prostokątów do zapisania wniosków, 
flamastry, taśmę samoprzylepną. 

4. Na wykonanie zadania uczniowie mają 20 min 
5. Uczniowie tworzą plakat wg wzoru; zapisywane treści powinny być 

zaakceptowane przez całą grupę. 
6. Każda grupa wybiera lidera, który prezentuje dany plakat i udziela 

ewentualnych wyjaśnień ( do 5 min) 



( w trakcie omawiania mogą nastąpić zmiany na plakacie, niektóre kartki 
mogą zostać wymienione, wycofane, przesunięte do innego obszaru). 

7. Nauczyciel w tej części zajęć pełni tylko funkcję koordynatora. 
8. Podsumowania dokonuje już nauczyciel, a jest to zebranie wniosków ze 

wszystkich plakatów i utworzenie jednego wspólnego. 
 
 

 
 
 
Część II 
 

1. Przypomnienie wniosków z poprzednich zajęć ( metaplan wisi  
w widocznym miejscu) 

2. Zachodni socjologowie już dawno zaobserwowali nowy, coraz 
popularniejszy model życia tzw. Single life. Polska statystyka też nie 
pozostawia złudzeń. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 10 
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lat temu najwięcej osób decydowało się na małżeństwo między 20 a 24 
rokiem życia. Teraz tę decyzję Polacy podejmują średnio 5 lat później. 
Jeszcze bardziej niepokojące są badania Claritas Polska, które dowodzą, 
że aż 30 % osób między 25 a 39 rokiem życia w ogóle nie decyduje się na 
stałe związki. 

3. Ćwiczenie:  
Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy;  
2 grupy – zostały poproszone o zebranie argumentów broniących życia  
w rodzinie „dlaczego warto założyć rodzinę?” 
2 następne – o zebranie zalet bycia singlem „ co daje bycie singlem?” 
( praca w grupach trwa 20 min) 

4. Następnie grupy o tym samym zagadnieniu wymieniają się argumentami, 
pomysły są analizowane i porządkowane, a przygotowywana wspólnie 
prezentacja jest przedstawiona przez lidera na forum grupy.( 10 min) 

 
przykład: 
 
„ co daje bycie singlem?” 
 
- poczucie niezależności 
- kobiety uwalnia od gotowania, prania, sprzątania 
- wolny czas, możliwość swobodnego nim dysponowania 
- brak odpowiedzialności – również finansowej – za innych 
- odcięcie się od nudnej codzienności 
- możliwość” wyszumienia się” 
- możliwość zaspokojenia aspiracji zawodowych 
- prawo decydowania o sobie 
- niezobowiązujący seks 
- możliwość bycia w nieformalnych związkach z których w każdej chwili można się 

wycofać 
 
„dlaczego warto założyć rodzinę?” 
 
- rodzina daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa 
- człowiek nie jest niewolnikiem własnej wolności 
- szybki, wolny seks, przelotne związki, które miały dawać poczucie wolności  

i niezależności, często rodzą pustkę i frustrację 
- „przeskakiwanie” z łóżka na łóżko rodzi coraz większą samotność, pojawia się 

realne zagrożenie zarażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową 
- brak poczucia oparcia w drugim człowieku, zwłaszcza w sytuacjach trudnych 
- wzięcie odpowiedzialności za drugiego człowieka daje poczucie spełnienia, jest 

świadectwem dojrzałości emocjonalnej 
- kobiety odkładające decyzję o zawarciu małżeństwa są często nieszczęśliwe  

i przerażone, gdy uświadamiają sobie, że najlepszy czas na założenie rodziny 
 i posiadanie dzieci już bezpowrotnie minął 

- tylko w pełnej rodzinie powinny wychowywać się dzieci 
 
 



5. Podsumowanie nauczyciela: 
Nauczyciel przedstawia następnie wyniki badań Hoorna 1999 roku.  
Z przedstawionego materiału wynika, że bycie tzw. Singlem tylko 
pozornie jest „ różowe”; prawie 80% badanych nie chce tak naprawdę żyć 
w samotności. 
Pomimo tego, że na świecie zmieniają się modele życia, stosunek do 
różnorakich wartości, nasz kraj pozostaje nadal bardzo tradycyjny. 
Z jednej strony faktem jest,  że młodzi ludzie uciekają przed 
formalizowaniem związków, odkładaniem decyzji o ślubie, z drugiej 
strony faktem jest również, że wciąż ogromna większość ludzi tęskni za 
prawdziwa miłością, nie boi się odpowiedzialności, ma odwagę podjąć się 
trudnego zadania życia we dwoje, a później wychowywania dzieci. 

6. Ćwiczenie podsumowujące: 
sala podzielona na połowę – identyfikacja ze stwierdzeniem, na prawo – 
TAK, na lewo- NIE, środek też jest opcją ( ćw. wykonuje się w zupełnej 
ciszy) – prowadzący wypowiada stwierdzenia: 
- czy czujesz się kobietą : twoja pierwsza myśl, uczucie, spójrz na 

środek 
- czy czujesz się mężczyzną : twoja pierwsza myśl, uczucie, spójrz na 

środek 
- komu odpowiada na dzień dzisiejszy bycie singlem przejdzie na prawą 

stronę, reszta wybierze inny wariant - twoja pierwsza myśl, uczucie, 
spójrz na środek 

- kto z was chce być kochanym przez inną osobę - twoja pierwsza myśl, 
uczucie, spójrz na środek 

- kto z was dzisiaj może stwierdzić, że jest kochany przez kogokolwiek - 
twoja pierwsza myśl, uczucie, spójrz na środek 

 
omówienie: 
czy ktoś chce się podzielić jakąś emocją, jakie stwierdzenie było bolesne, 
jakie radosne 
 
 

Renata Wojciechowska 
Katarzyna Kornatka 
Zespół Szkół im. B. Prusa  
w Częstochowie 
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