
Człowiek - istota płciowa 

Czy wiesz, że Twoja płeć została określona 
już w momencie zapłodnienia? Aż trudno 
uwierzyć, że wszystkie cechy człowieka, 
łącznie z płcią, są zakodowane, czyli zapla
nowane od samego poczęcia i umieszczone 
w maleńkiej komórce. 

Kobiety i mężczyźni różnią się budową 
anatomiczną. Najbardziej widoczne różni
ce można zaobserwować w sylwetce i pro
porcjach ciała. Kobiety mają większe piersi 
i szersze biodra, natomiast mężczyźni mają 
szersze ramiona i węższe biodra. Dorośli 
mężczyźni mają zarost na twarzy i grdykę, 
czyli wystającą na szyi chrząstkę krtani. 
Różni nas także tembr (barwa) głosu. 

Najistotniejsza różnica anatomiczna ko
biety i mężczyzny dotyczy narządów płcio
wych. Więcej dowiecie się o tym na następnych lekcjach. Odmienność 
płci w tej sferze ma bardzo ważny cel - możliwość przekazywania życia, 
czyli posiadania dzieci. Kiedy mężczyzna i kobieta bardzo się kochają, 
zawierają małżeństwo, aby stworzyć rodzinę, w której będą mama, tata 
i dzieci. 

Gdy mówimy o różnicach między mężczyznami i kobietami, chłop
cami i dziewczynkami, to trzeba dodać, że różnimy się również pod 
względem psychicznym. Często inaczej postrzegamy rzeczywistość. 
Małe dziewczynki szybko nawiązują relacje z innymi. Lubią brać udział 
w zabawach grupowych, chętnie bawią się lalkami, w dom albo w szko
łę. Chłopcy sięgają po klocki, bawią się pojazdami i wszystkim, co 
działa - obojętnie, czy jest to zegarek, czy gniazdko elektryczne. Lubią 
być w ruchu, wybierają zabawy i gry, w których można rywalizować 
i udowodnić swoją przewagę. 

W życiu dorosłym są takie dziedziny, w których predyspozycje 
mężczyzn i kobiet odgrywają istotną rolę, np. w wyborze zawodu. 
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Kobiety przeważnie pracują z dziećmi, są przedszkolankami, nauczy
cielkami, opiekują się chorymi, wykonują zawody artystyczne lub zwią
zane z modą. Natomiast inżynierowie, marynarze, czy żołnierze - to 
przede wszystkim mężczyźni, chociaż coraz częściej także kobiety po
dejmują tradycyjne męskie zajęcia. 

Współcześnie kobieta i mężczyzna mogą wymieniać się rolami i nikt 
nie ma wątpliwości, że są równoprawnymi i równorzędnymi osobami. 

Męskie/Kobiece 
W okresie dojrzewania buduje się tożsamość płciowa, to znaczy poczu
cie przynależności do określonej płci. Chłopiec zdaje sobie sprawę, że 
przynależy do płci męskiej, a dziewczynka do żeńskiej. Spróbujcie krót-
<o opisać to, co Was odróżnia i to, co może być wspólne dla obu płci. 

Chłopcy Dziewczęta 

wygląd 

ubiór 

zachowania 

zaintereso
wania 

Cechy, które można przypisać obu płciom: 
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Aby w domu było lepiej 

Narysuj inną wersję 
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