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• Wysłuchaj nagrań popularnych piosenek.

• W jaki sposób przedstawiani są w nich kobiety, a w 

jaki mężczyźni?

• Czy zgadzasz się z przedstawionym obrazem płci?

Kobiecość i męskość w 
popkulturze 

• Być kobietą – Alicja Majewska

https://www.youtube.com/watch?v=k_LEdZYKTxE

• Facet to świnia – Big Cyc

https://www.youtube.com/watch?v=9RvOztIur7w

https://www.youtube.com/watch?v=k_LEdZYKTxE
https://www.youtube.com/watch?v=9RvOztIur7w


Różnice w budowie
Aspekt Kobiety vs. Mężczyźni

Średnia długość życia kobiety > mężczyźni

wzrost kobiety < mężczyźni

waga kobiety < mężczyźni

Śmiertelność noworodków kobiety < mężczyźni

Wady genetyczne kobiety < mężczyźni

Infekcje dróg oddechowych, 
układu krążenia, trawiennego

kobiety < mężczyźni

Ilość erytrocytów kobiety < mężczyźni

+ różnice w budowie narządów rozrodczych
+ różnica w budowie miednicy



Zawody kobiece i męskie



Różnice psychiczne

gadatliwość

stanowczość

Na następnej stronie znajdziesz rożne cechy osobowościowe.
Przyporządkuj, które z nich bardziej opisują mężczyznę, a które kobietę? 

Pamiętaj, że zadanie ma charakter poglądowy, a cechy są indywidualne 
dla każdego człowieka.



Różnice psychiczne
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tekst starożytnego filozofa Platona o pochodzeniu płci:

,,Bo naprzód były trzy płcie u ludzi, a nie jak teraz dwie: męska
i żeńska. Była jeszcze i trzecia prócz tego(..) Obojnakowa płeć
istniała wtedy, a imię jej i postać złożone były z obu
pierwiastków: męskiego i żeńskiego.(..) Otóż cała postać
człowieka każdego była okrągła, piersi i plecy miał naokoło,
miał też 4 ręce i nogi w tej samej ilości, i dwie twarze na okrągłej
walcowatej szyi, twarze zgoła do siebie podobne. Obie patrzyły
w strony przeciwne z powierzchni jednej głowy.(..)Straszne to
były istoty i okropnie wolnomyślne(..) Dopiero Zeus po
namyśle niejakim powiada: ,,Zdaje mi się ze mam sposób na to:
ludzie zostaną przy życiu, a przestaną broić, skoro będą słabsi.
Ja ich teraz, powiada, poprzecina, każdego na dwie
połowy”(..)Rzekł i porozcinał ludzi na dwoje(..) Po takim
rozcięciu naturalnych całości tęsknić zaczęło każde za swoją
drugą połową(..) Stąd to wszystko pochodzi, że dawna natura
nasza była właśnie taka, że były z nas kiedyś skończone całości
”.



Psychozabawa – płeć 
mózgu

https://adonai.pl/relaks/psychotesty/?id=1

Wejdź w link poniżej i sprawdź jaką płeć ma Twój mózg.

Pamiętaj, że to tylko zabawa!


