Jönnek
a méhek…?!

Kik ezek???

Kik ezek???

1. Hogy hívják a méheket? Nevezzétek el őket!
2. Mi van a fejükben? Írjatok le 10 szót!
3. Mi a véleményük a szexuális felvilágosításról?
Írjátok le egy mondatban!

A szexuális felvilágosítás
Melyik témakör
a csoportotoké?
Találjátok ki a
tárgyatok alapján!

A nő és a férfi

A párkapcsolat

A szexuális
felvilágosítás
témakörei

A megelőzés

A szexuális élet

I. Tények, hiedelmek
Nagyon sok szexualitással kapcsolatos információ
jut el hozzánk.
Nem mind igaz…és senki sem tudhat mindent…
Szerintetek?
Döntsetek a csoportban közösen
a feladatlapon szereplő állításokról!
IGAZ vagy TÉVES?

1. A NŐ ÉS A FÉRFI
IGAZ

TÉVES

A kamaszkor időszaka intenzív testi és lelki változásokkal jár.

Egy nő mellének mérete, formája kamaszkor után már nem
változik.

A megfelelő intim higiéniára nőknek és férfiaknak is figyelmet
kell fordítani napi rendszerességgel

A szexuális együttlét során átélt öröm alapvető
meghatározója a hímvessző mérete.

A rendszeres, szabályos menstruációs ciklus kialakulása több
évig is eltarthat.

Az éjszakai magömlés szégyenletes dolog.

A menstruációs ciklus a női lét természetes és fontos része.

Az intimtorna csak nőknek ajánlott.

Az aktív (izgalmi) és a passzív állapotban lévő hímvessző
mérete nem egyenesen arányos.

A reklámok hitelesen bemutatják, hogy milyen egy tökéletes
nő / férfi.

A biológiai érettség nem jelent lelki érettséget.

Egy igazi férfi nem mutatja ki az érzelmeit.

Az érett nővé / férfivá válás egy folyamat, amelynek során
sokat kell tanulni, és természetes része, hogy hibákat is
elkövetünk.

Egy igazi férfi sosem bizonytalan.

Fontos kialakítani, megismerni és vállalni saját nőiségünk /
férfiasságunk.

Egy igazi nő mindig tökéletesen néz ki.

A női / férfi szereppel kapcsolatban sok elvárást közvetít
felénk a környezetünk, mindnek nehéz megfelelni.

Egy igazi nő nem vállalja a saját véleményét.

Homoszexuálisok között is létezhet szerelmi kapcsolat.

A homoszexualitás betegség.

1. A NŐ ÉS A FÉRFI
A nő és a férfi
témakör

A nő és a férfi
biológiai érése

A nő és a férfi
lelki érése

A női és a férfi
szerepek

A szexuális
kultúra

1.1. A nő és a férfi biológiai érése
• A serdülőkor intenzív testi
változásokkal jár, amelyek
egy része néha kellemetlen
lehet.
• Kialakulnak a másodlagos
nemi jellegek.
• A változás során
természetesek az egyéni
különbségek.
• A megfelelő intim higiénia
mindkét nemnél kiemelten
fontos.

LÁNYOKNÁL
• Növekedni kezd a mell
• Változik az alak (pl. széles csípő)
• Szőrzet jelenik meg a
szeméremtájon és a hónaljon
• Megjelenik a menstruációs ciklus

FIÚKNÁL
• Növekedni kezd a hímvessző
• Változnak a testarányok, izomzat
• Szőrzet jelenik meg az arcon, a
mellkason és a szeméremtájon
• Megjelenik az éjszakai magömlés

Intim higiénia nőknél
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
• A test többi részéhez képest az intim területek eltérő kémhatásúak.
• A hüvely egészséges védőrétege: egy savas pH-jú váladék, ami véd a
kórokozók ellen.
• A természetes egyensúly könnyen felborulhat hormonszint-ingadozás,
menstruáció, vagy akár a megfelelő tisztálkodás hiánya miatt is.
• Ez irritációhoz, szárazsághoz, különböző fertőzésekhez vezethet
• Ezért, valamint a hüvely anatómiai felépítése miatt speciális
tisztálkodás szükséges!
• Külső részek tisztán tartása napi rendszerességgel.
• A védőréteg természetes egyensúlyának megfelelő, szintén savas Ph-jú intim
mosakodó használata, amit vízzel kell leöblíteni. (A tusfürdő nem megfelelő, hiszen
lúgos!)
• Célszerű kézzel tisztálkodni, mivel a különböző szivacsok könnyen magukba zárják a
baktériumokat, és a házi penészt.
• WC papír megfelelő használata: előröl hátrafelé.

Intim higiénia nőknél
A MENSTRUÁCIÓ ALATT
• A megfelelő intim higiénia ilyenkor különösen fontos!
• A hüvely pH értékét a test többi részétől való alapvető eltérés mellett
a havi ciklusok is befolyásolják.
• Egyszerű, kényelmes, higiénikus védőeszközök közül válasszuk ki a
számunkra megfelelőt!
• Fontos használati szabályok:
•
•
•
•

A betétet megfelelő rendszerességgel cseréljük!
A betét cseréje előtt és után mossunk kezet!
A betétet a szemetesbe dobjuk!
A menstruáció erősségének megfelelő nedvszívó képességű terméket
válasszunk!

Intim higiénia férfiaknál
• A hímvessző anatómiai felépítése miatt a fertőzés
nehezebben alakul ki, mint a nőknél. De a megfelelő
intim higiénia a férfiaknál is fontos!
• Általános szabályok:
• A hímvessző megfelelő tisztán tartása napi
rendszerességgel: fityma hátrahúzásával vízzel leöblíteni a
hímvessző végén összegyűlt váladékot.
• Vizeléskor fontos tiszta, megmosott kézzel megfogni a
hímvesszőt.

1.2. A nő és a férfi lelki érése
• A serdülőkor intenzív lelki változásokkal jár. Ez az
identitás (önmeghatározás) kialakításának időszaka.
• A lelki és a biológiai érés nem biztos, hogy egyszerre
zajlik.
• Érett nővé és férfivá válni hosszú folyamat…
• Sokat kell tanulni önmagunkról és a másik nemről.
• Természetes dolog hibázni.
• Fontos vizsgálni, mire van szükségünk, hogy nőként /
férfiként jól érezzük magunk.

1.3. A női és a férfi szerepek
• Tartalmuk kultúránként, koronként eltérő lehet.
• Közvetítik, hogyan viselkedjen, milyen
tulajdonságokkal rendelkezzen egy nő / férfi.
• A női / férfi szereppel kapcsolatban sokféle elvárás
vesz minket körül.
•
•
•
•

Nehéz mindnek megfelelni.
Család, barátok, média stb. felől eltérők lehetnek.
Fontos tisztán látni saját elvárásainkat is.
Tökéletes nő / férfi nem létezik.

1. 4. A szexuális kultúra
Alapfogalmak
• Biológiai nem szerint: férfi (XY kromoszómával) vagy nő (XX
kromoszómával)
• Társadalmi nem (gender) szerint: minden olyan tulajdonság,
viselkedés, amit a társadalom a biológiai nem alapján elvár
• Szexuális orientáció szerint: heteroszexuális / biszexuális /
homoszexuális
• Nemi identitás (önmeghatározás) szerint: amilyen neműnek
tartja magát (megegyezik biológiai nemével / transzszexuális)
• Nemi kifejezés szerint: maszkulin (férfias) / feminin (nőies) a
viselkedés

2. A PÁRKAPCSOLAT
IGAZ

TÉVES

Testbeszédünk jelzi a vonzalmunkat.

Ha az, aki tetszik nekem, nemet mond, csak azért lehet, mert
én nem vagyok elég jó nő / férfi.

Elkülöníthetünk férfiakra és nőkre jellemző udvarló
gesztusokat.

A baráti kapcsolatból nem alakulhat szerelmi kapcsolat.

A vonzalom tudatos kifejezését gyakran gátolják szorongások.

Az első randi előtt a fiúk nem izgulnak.

Egyéni különbségek vannak abban, hogy ki mikor áll készen
egy párkapcsolatra.

Nem szabad kimondanom, hogy szerelmes vagyok, mert a
másik elbízza magát vagy megijed.

A szerelemben a szenvedély, az intimitás és a kötődés
egyaránt fontos.

Ha a páromnak ellenkező nemű barátai is vannak, nem szeret
igazán.

Egy jól működő párkapcsolatban úgy érzem, hogy önmagam
lehetek.

Egy párkapcsolatban minden szabad időm a párommal kell
töltenem.

Egy jó társ könnyebbé teszi az életem.

Ha kifejezem az érzéseim a párkapcsolatban, sérülékennyé
válok.

Fontos, hogy egy párkapcsolatban felismerjem és kifejezzem a
saját igényeim.

Az se baj, ha elveszítem magam a kapcsolatban, csak a másik
szeressen.

Ha egy párkapcsolatban nem megfelelően kommunikálunk,
könnyen félreérthetjük egymást.

SMS-ben a legjobb szakítani.

A szakítás egy kapcsolati veszteség, amit fontos megfelelően
feldolgozni.

A szakítás után érdemes gyorsan egy új kapcsolatba kezdeni.

2. A PÁRKAPCSOLAT
A párkapcsolat
témakör

A vonzalom

A szerelem

A párkapcsolat
szakaszai

A párkapcsolat
örömei,
nehézségei

2.1. A vonzalom
• Kialakulásában fontos szerepe van:
•
•
•
•
•

a fizikai vonzerőnek
a személyes jellemzőknek
a közelségnek
a hasonlóságnak
az ismerősségnek

• Kifejezése tudatos és tudattalan szinten is zajlik.
• Kifejezése összefügg az önértékeléssel.

2.2. A szerelem
• A szerelemnek sokféle meghatározása létezik.
Fontos, hogy kialakítsuk saját meghatározásunkat is!
• Mindhárom összetevő szükséges (Sternberg szerint):
• Intimitás: a közelséget és az érzések kölcsönösségét
jelenti. Erősíti a minőségi együtt töltött idő, egymás
támogatása, az elérhetőség, az érzések kölcsönös feltárása,
az érintés.
• Szenvedély: a szexuális vonzalmat és a „szerelmesség”
romantikus érzését jelenti. Gyorsan kialakul.
• Elkötelezettség: szándékot jelent arra, hogy
megmaradjunk a kapcsolatban. Összetartozás, összefogás,
szexuális hűség.

2.3. A párkapcsolat szakaszai
1. Kialakítás: udvarlás; a vonzalom kölcsönös kifejezése; az első
néhány randevú.
2. Építés: egymás megismerése; közös szabályok, értékek,
szokások kialakítása; szerepek, elvárások tisztázása;
személyes határok felállítása és kommunikálása; az első
komoly konfliktus megélése.
3. Folyamatosság: a kapcsolat érése, fejlődése, közös ápolása,
tudatos alakítása.
4. Elköteleződés: a kapcsolat 4. Befejezés: egyre több
folyamatos ápolásával, a
megoldatlan konfliktus
konfliktusok megoldásával.
után a felek eltávolodása
(Pl. házasság, élettársi
és a pár szétválása.
kapcsolat, gyermekvállalás)

2.4. Örömök, nehézségek
Örömök a párkapcsolatban
• Minőségi együtt töltött idő:
amikor két ember csak
egymásra figyel az „itt és
most”-ban
• Egymás megismerése és
elfogadása
• Őszinteség megélése
• A kapcsolat ápolása
• A kapcsolat és benne
önmagunk fejlődése

Nehézségek a párkapcsolatban
• A nehézséget jelentő
konfliktusok megjelenése
természetes
• A konfliktusok
megoldásában fontos a
megfelelő kommunikáció
• A konfliktusok megoldása
mindig magasabb szintre
vezeti a kapcsolatot
• A szakítás veszteség, amit
fel kell dolgozni

3. A SZEXUÁLIS ÉLET
IGAZ

TÉVES

Saját testünk megismerésében, a szexuális élet
megalapozásában fontos és természetes szerepe van az
önkielégítésnek.

A nők nem végeznek önkielégítést.

Az erogén zónák helye és érzékenysége egyénileg eltérhet.

Az önkielégítés ártalmas.

Az első szexuális együttléthez testi és lelki érettség egyaránt
fontos.

A férfiaknak nem örömforrás a petting.

Az előjáték a szex fontos része.

Az első szexuális együttlét olyan tökéletes, mint a filmekben.

A nők a csikló ingerlésével és hüvelyi úton is átélhetnek
orgazmust.

A legjobb, ha egy tapasztalt partnerrel veszítjük el a
szüzességünk.

Az orgazmus átélésének képességét lehet tanulni.

A nő nem kezdeményezheti a szexet.

A szexuális együttlét a kölcsönös örömszerzés lehetőségét
nyújtja.

A nő és a férfi nem élhet át egyszerre orgazmust.

A szexuális együttlét során fontos a vágyak kifejezése.

Tudatmódosító szerektől jobb a szex.

A harmonikus szexuális élet egymás fokozatos megismerésén
alapul.

Szex közben nem lehet beszélni.

A szexben megjelenő problémák összefüggnek a
párkapcsolatban megjelenő problémákkal.

Csak akkor szexelhetek, ha tökéletes a testem.

3. A SZEXUÁLIS ÉLET
A szexuális élet
témakör

Az önkielégítés

A petting

Az első
szexuális
együttlét

A női és a férfi
szexualitás

3.1. Az önkielégítés
• Fogalmak:
• Az önkielégítés a nemi szervek kézzel és/vagy valamilyen
segédeszközzel történő ingerlése.
• A maszturbáció a nemi szervek kézzel történő ingerlése.

• Az önkielégítéssel szexuális izgalmat vagy orgazmust
okozunk önmagunknak.
• Kiemelt szerepe van:
• saját testünk megismerésében
• a szexuális élet megalapozásában

• Természetes és szükséges a fejlődésben.
• Gyakran tabu téma.

3.2. A petting
• Szexuális játék, amelynek során a nemi szervek
egyesítése nem történik meg.
• Mindkét nemnek örömforrást jelent, fontos a
kölcsönös örömszerzés.
• A szexuális életre való felkészülés lehetősége.
• A petting során felfedezhetők, megismerhetők az
erogén zónák.

3.3. Az első szexuális együttlét
• Biológiai és lelki érettség is szükséges!
• Ahhoz, hogy jó élmény legyen, fontos :
•
•
•
•
•
•

a bizalom
a biztonság
a kölcsönös érzések
egymás elfogadása
megfelelő felkészülés
mindkét fél egyaránt akarja

• Nem kell, hogy tökéletes legyen!
• Megfelelő védekezés szükséges!

3.4. A női és a férfi szexualitás
A férfi izgalmi görbéje
0. Vágy, szexuális
irányulás
1. Izgalomba kerülés
2. Platófázis
3. Orgazmus
4. Lecsengés
5. Elernyedés,
ingerelhetetlenség

A nő izgalmi görbéje
0. Vágy, szexuális
irányulás
1. Izgalomba kerülés
2. Platófázis
3. Orgazmus
(többféle lehet)
4. Lecsengés
5. Ellazulás
6. Utókéjérzés

• A szexualitás érzékeny
terület a párkapcsolatban.
• A női és a férfi szexuális
működésben vannak
eltérések.
• Az összehangolódást a
szexben tanulni kell – ez egy
folyamat.
• Fontos egymás
megismerése, elfogadása és
a megfelelő kommunikáció.

4. A MEGELŐZÉS
IGAZ

TÉVES

Kamaszkorban az óvszer a leginkább ajánlott védekezési mód.

A nők nem hordhatnak maguknál óvszert.

Az óvszert könnyű használni, de a megfelelő használatát
mindenkinek meg kell tanulni.

Az a féri, akinél óvszer van, csak a szexet akarja.

Sérült vagy lejárt szavatosságú óvszert nem szabad használni.

A védekezés elrontja a szexet.

Az óvszer nem befolyásolja a hormonális működést.

A védekezésről való gondoskodás a férfi dolga.

Az óvszer két területen is védelmet nyújt.

Az első szexuális együttlét során tönkreteszi az intimitást, ha
elővesszük az óvszert.

Aki felelős önmagáért, az felkészül a nem kívánt terhesség és
a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésére.

A nők nem eshetnek teherbe a menstruáció alatt.

A hüvelybe jutott hímivarsejtek akár még több napig is
képesek a petesejt megtermékenyítésére.

Ha a férfi gyakorlott, a megszakított közösülés biztonságos
módszer.

A szexuális együttlét kezdetén a férfi nem szervén megjelenő
előváladék is tartalmaz megtermékenyítésre alkalmas
hímivarsejteket.

A fogamzásgátló tabletta a szexuális úton terjedő
betegségektől is megvéd.

A szexuális úton terjedő betegségek nem gyógyulnak meg
maguktól, csak szakember (nőgyógyász / urológus) tudja
hatékonyan kezelni.

Kamaszkorban még nem kell nőgyógyászhoz / urológushoz
járni.

A kamaszkori nem kívánt terhesség megszakítása testileg és
lelkileg is megvisel.

Ha a páromnak szexuális úton terjedő betegsége van, nekem
meg nincs tünetem, biztos, hogy megcsalt.

4. A MEGELŐZÉS
A megelőzés
témakör

A védekezés
módszerei

A nem kívánt
terhesség

A szexuális
úton terjedő
betegségek

Felelősség a
megelőzésben

4.1. A védekezés módszerei
• Megbízhatóságukat a Pearl - index mutatja.
• A megfelelő módszer kiválasztásával és
alkalmazásával fontos megelőzni:
• A nem kívánt terhességet
• A szexuális úton terjedő betegségeket

• A legfőbb módszerek: óvszer; fogamzásgátló tabletta;
sürgősségi tabletta; krém, kúp, hab, zselé;
hüvelygyűrű; spirális védelem; naptármódszer;
megszakított közösülés.
• Kamaszkorban ajánlott módszer: az óvszer.

4.2. A nem kívánt terhesség
• A megtermékenyítés a petesejt és a hímivarsejt
egyesülése.
• A nem kívánt terhesség megfelelő védekezéssel
megelőzhető!
• A nem kívánt terhesség nehéz döntéshelyzetbe hoz.
• Az abortusz a terhesség művi úton történő
megszakítása, amely testileg és lelkileg is megvisel!

4.3. A szexuális úton terjedő betegségek
• A fertőzés a nemi szervek, a vér, a testváladékok
érintkezésekor történhet.
• Megelőzésükben hatékony módszer az óvszer.
• A tüneteik:
• Eltérhetnek a nőknél és a férfiaknál
• Bizonyos betegségeknél a szexuális partner tünetmentesen
is lehet fertőzött

• Előfordulásuk gyakoribb:
• Nőknél (hüvely anatómiája miatt)
• A szexuális partnerüket gyakran váltó embereknél

• Csak szakember tudja hatékonyan kezelni!

4.4. Felelősség a megelőzésben
• A nem kívánt terhesség és a szexuális úton terjedő
betegségek megelőzésében felelősek vagyunk
önmagunkért!
• Kiemelten fontos:
• A megfelelő információszerzés
• A felkészülés a védekezésre
• A védekezési módszer megfelelő kiválasztása és
alkalmazása
• A megfelelő kommunikáció
• Szükség esetén a megfelelő segítségkérés

Ajánlott könyvek, honlapok
• Allan és Barbara Pease: Testbeszéd a szerelemben
• Esther Perel: Szeretkezés fogságában (A szexualitástól az erotikáig)
• Lux Elvira, Popper Péter, Ranschburg Jenő, Tari Annamária: Öröm,
fájdalom, tabu. Boldogság és keserűség a szexben.
• Haraszty László, Lux Elvira, Popper Péter: Magány és társ.
Féltékenység és hűség.
• Feldmár András: Szégyen és szeretet
• Dr. Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia
• Szondy Máté: Megélni a pillanatot. Mindfulness.
• http://www.ahaprogram.hu/

II. Kommunikáció
A szexualitás nem könnyű téma.
Beszédtémának meg főleg…
Bizonytalanság, félelmek, zavar nehezíti a
kommunikációt.
KIVEL, MIRŐL, HOGYAN lehet kommunikálni erről?
Szerintetek?
Gondoljátok át és töltsétek ki a csoportban közösen a
feladatlapon szereplő táblázatokat!

1. A NŐ ÉS A FÉRFI
KOMMUNIKÁLNI A TÉMÁBAN
KIVEL?
1.
2.

MIRŐL?
A kamaszkorban megélt testi és lelki
változásokról

Szüleimmel

3.

Milyen nő / férfi szeretnék lenni

4.

Hogyan lehetek nőként / férfiként önmagam

5.
6.

Önmagammal

1. A NŐ ÉS A FÉRFI
KOMMUNIKÁLNI A TÉMÁBAN - HOGYAN?
A MEGKEZDETT MONAT

A KONTEXTUS

1.

„Jól esne, ha észrevennéd, hogy…”

Párommal való beszélgetéskor

2.

„Arra vágyom melletted, hogy…”

Párommal való beszélgetéskor

3.

„Ez az elvárásod úgy hat rám,
hogy…”

Párommal való beszélgetéskor

4.

„Nehéz elmondanom, észrevettem
magamon, hogy…”

Baráti beszélgetés közben

5.

„Jól esne, ha elfogadnátok bennem
azt, hogy…”

Szülőkkel való beszélgetéskor

6.

2. A PÁRKAPCSOLAT
KOMMUNIKÁLNI A TÉMÁBAN
KIVEL?
1.
2.

MIRŐL?
Hogyan fejezzem ki a vonzalmam annak, aki
tetszik nekem

Szüleimmel

3.

Milyen saját igényeim, vágyaim vannak a
párkapcsolatban

4.

A szakítás után megélt érzéseimről

5.

6.

Önmagammal

2. A PÁRKAPCSOLAT
KOMMUNIKÁLNI A TÉMÁBAN - HOGYAN?
A MEGKEZDETT MONAT

A KONTEXTUS

1.

„Köszönöm, hogy ezt megosztottad
velem, nagyon jól esik, de én most
úgy érzem, hogy …”

Beszélgetés közben azzal, aki
kifejezte, hogy tetszem neki, de
ez a vonzalom nem kölcsönös

2.

„Nekem fontos és örömet okozna,
hogy …”

Páromnak saját igényeim
kifejezésekor

3.

„Tisztelem benned, hogy…”

Páromnak

4.

„Nem esett jól, amikor azt mondtad
/ csináltad, hogy…”

Páromnak egy
konfliktushelyzetben

5.

„Én ezt a kapcsolatot szeretném
befejezni, mert úgy érzem, hogy…”

Szakításkor a páromnak

6.

3. A SZEXUÁLIS ÉLET
KOMMUNIKÁLNI A TÉMÁBAN
KIVEL?
1.

2.

MIRŐL?
Hogyan képzelem el az első szexuális
együttlétet

Szüleimmel

3.

Azt érzem, hogy a párom már szeretné az
első együttlétet velem, de én még nem állok
rá készen

4.

Szex közben megélt nehézségekről (pl.
merevedési nehézség, orgazmus hiánya)

5.

6.

Önmagammal

3. A SZEXUÁLIS ÉLET
KOMMUNIKÁLNI A TÉMÁBAN - HOGYAN?
A MEGKEZDETT MONAT

A KONTEXTUS

1.

„Amikor majd először szeretkezünk,
nekem fontos, hogy …”

Az első szexuális együttlét
előtt a páromnak

2.

„Én most nem szeretném folytatni, mert
úgy érzem, hogy …”

Petting közben a
páromnak

3.

„Szeretnék örömet okozni neked, és ehhez Az első szexuális együttlét
fontos tudnom, hogy…”
közben a páromnak

4.

„Úgy érzem, hogy az csak rám és a
páromra tartozik, hogy…”

5.

„ Köszönöm, hogy érdeklődtök, nehéz
A szülők felvetik a
nekem erről a témáról beszélnem veletek, szexualitás témáját
de azt szívesen megkérdezném, hogy…”

6.

Haverokkal való
beszélgetés közben

4. A MEGELŐZÉS
KOMMUNIKÁLNI A TÉMÁBAN
KIVEL?

1.
2.

MIRŐL?

Óvszervásárlással kapcsolatos kérdéseimről,
aggályaimról
Nőgyógyásszal /
urológussal

3.

Melyik védekezési módot válasszam

4.

Mit tegyek, ha a párom nem szeretne
védekezni

5.

6.

Önmagammal

4. A MEGELŐZÉS
KOMMUNIKÁLNI A TÉMÁBAN - HOGYAN?
A MEGKEZDETT MONAT

A KONTEXTUS

1.

„Ha majd együtt leszünk, nekem fontos,
hogy védekezzünk, mert …”

Az első szexuális együttlét előtt
a páromnak

2.

„Van nálam óvszer, mert szerintem …”

Páromnak, aki meglátta a randi
alatt a zsebemben / táskámban
az óvszert

3.

„Arra kérlek, hogy menjünk el együtt az
orvoshoz, mert …”

Páromnak, miután az együttlét
során megsérült az óvszer

4.

„Megijedtem, mert észrevettem, hogy…”

Páromnak

5.

„Köszönöm, hogy érdeklődtök, nehéz
nekem erről a témáról beszélnem veletek,
de azt szívesen megkérdezném, hogy…”

A szülők felvetik a szexualitás
témáját

6.

III. Érzések, viszonyulások
A nő és a férfi
A párkapcsolat
A szexuális élet

A megelőzés

Számotokra mit jelentenek
ezek a témakörök?
Jelenítsétek meg egy
alkotásban!
Készítsétek el a csoport
témakörének „dobozát”!
A dobozt díszíthetitek felirattal,
rajzzal, festéssel, kivágott
képpel, képregénnyel stb.

Hát szerintem…
Most mi van a fejükben?

Fogalmazzátok meg
egy-egy mondatban
az egyes témakörökkel
kapcsolatban!

Az építményünk
Hozzatok létre közösen egy „építményt” a
témakörökhöz készült alkotásaitokból!
1. Hol a helye az osztályteremben?
Keressétek meg!
2. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a dobozok?
Használjátok a dobozokat építőelemként!
3. Mi lehet az építményetek neve?
Találjátok ki!
4. Mire és hogyan használható majd?
Beszéljétek meg!

A
„TUDD, HOGY ÉRTSD!”
kampány honlapja:
www.tuddhogyertsd.hu

