
„Czym jest piękno?” 

Zajęcia z etyki dla klas 4-8 Szkoła Podstawowa. 
Czas trwania: 90 minut ( 2 godziny lekcyjne). 



Przed planowanymi zajęciami proszę uczniów, aby 
przynieśli na lekcje zdjęcie / fotografię czegoś co 
uważają za piękne. Ewentualnie może zostać 
przyniesiona rzecz, którą uważają za piękną (np. 
przedmiot codziennego użytku, obraz, biżuteria, 
ubranie itp.). 



Przebieg zajęć: 

1. Czy jest dla was piękno? 

 

Uczniowie odpowiadają o przyniesionych 
przez siebie zdjęciach / przedmiotach. 

Dlaczego uważają że są one piękne, co o 
tym decyduje? 



2. Burza mózgów / dyskusje 

Na tablicy sporządzamy asocjogram 
pt. „Piękno”. Uczniowie podają 
swoje skojarzenia, wszystko co 

kojarzy im się z terminem:  
„ Piękno”. Przyglądamy się 

wspólnie skojarzeniom, czy coś jest 
wspólne, czy coś się powtarza. 

 

   Czytamy definicje 
słowa „Piękno”. Słownik 

PWN :  
„Zespół cech, który 
sprawia, że coś się 

podoba” 





3. Prezentacja zdjęć, obrazów pokazujących „Piękno” 















 Uczniowie przyporządkowują zdjęcia do 
określonej kategorii piękna. 

 - Piękno naturalne  - Piękno stworzone przez 
człowieka  



4. Wprowadzenie terminu kanon piękna. 

 - Skąd wiemy, że coś jest 
piękne  

 - Uczniowie pracują  
w grupach. Nauczyciel 

przydziela hasła do pracy np. 
„sztuka” , „kultura” , „moda”, 
„człowiek”(ciało). Uczniowie 

zastanawiają się co jest 
kanonem piękna w tym 
obszarze. Czy ktoś go 

ustala, narzuca?  



5. Refleksja nad cytatem 
Davida Humea:  

 
„Piękno nie jest właściwością 

przedmiotów samych przez się; 
istnieje jedynie w umyśle, który 

je ogląda, a każdy umysł 
dostrzega inne piękno.” 

 

 Próbujemy z uczniami 
zinterpretować ten cytat 

poszukując przykładów na 
piękno tam, gdzie 

obiektywnie go nie widać. 









6.Praca z cytatami  

-Uczniowie losują  cytat 
zapisany na kartce. 

 W grupach mają wyrazić 
swoje zdanie odnośnie 
wylosowanego cytatu. 

 

 -„Piękno jest formą dobroci” 
(Adams Hellen) 

 -„Piękno rzeczy śmiertelnych 
mija lecz nie piękno sztuki” 
(Leonardo Da Vinci) 

 - „Prawdziwe piękno jest 
odblaskiem duszy” (Michael 
Quist) 

 -„Kształtem miłości piękno jest” 
(C.K Norwid) 

 -„Rzeczy piękne są trudne” 
(Platon) 



7. Uczniowie tworzą własną definicje piękna, tworząc 
zdanie: 

 -„Piękno to …” i zapisują je na karteczce. 
Na koniec zajęć możemy odczytać 

zebrane definicje uczniów. 
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Słownik PWN 

 


