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Sooline areng, seksuaaltervis
Uus koht. Naha ehitus, ülesanded - esitlus
Keha eest hoolitsemine. Isiklik hügieen. Voldik.

Ülesanne:
Kirjuta lühike jutuke, kasutades järgnevaid sõnu:
laps, tort, pikk pael, kõht, ema

Peale jutukest lugeda Klaus Verchi raamatust
“Oliver ja Ulrike avastavad seksuaalmaailma”
lk. 27 jutuke “Sündimata laps vajab ka toitu”.
Sooline areng ja seksuaalkasvatus.
Õpetajaraamat ja esitlused.
Muud materjalid
Ülesanne.
Pane kirja viis kõige naiselikumat omadust.
……………………………………………………………
Pane kirja viis kõige mehelikumat omadust.
……………………………………………………………
Milliseid omadusi oli klassis kõige rohkem?

Hakatakse rääkima murdeeas,
kuigi inimene on seksuaalne sünni momendist.
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Mis on seksuaalsus? II
„Kevadine ärkamine“ - juhend, tööleht
Tähe ja sõna mäng.
Kehaline areng ja muutused suhetes
vastassugupoolega.
 Kiusamine,
 kambaga armumine,
 kambaga käimine,
 kiindumus.
Mida sobib rääkida, mida mitte?
Kuidas rääkida homoseksuaalsusest?
Kuidas suhtuda ebaviisakatesse väljenditesse?
Seksuaalvägivald.
QB - Küsimuste esitamine seksuaalmaailma kohta.
Seoses murdeeaga on mul tekkinud küsimusi, millele
otsin vastuseid:
Tahaksin nendel teemadel rääkida (kellega):
Murdeiga on tore aeg, sest ...
SUGUELUNDKOND on ainuke elundkond, mis on
naistel ja meestel erinev. Selle elundkonna elundite
peaülesandeks on inimsoo jätkamine. Erinevalt
loomadest on inimesed võimelised järglasi saama
aastaringselt, kuid mitte alati ei ole eesmärgiks laste
saamine.
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Küpsemine. Esitlus hormoonidest.
Rasked sõnad ja mõisted – huvitavad näited
Kolm perioodi murdeeas.
1. Hakkavad arenema sekundaarsed tunnused.
Lüümikud ja/või esitlus
2. Primaarsed tunnused.
3. Sekundaarsete tunnuste arenemise lõpp.
Kollane kohver
Katse: menstruatsioon
Esimesed kiindumused. Tutvumine. Kohtumised.
Kurameerimine. Pettumine ja petmine.
KÄIMINE – MIS SEE ON?
• Kuidas seda veel nimetatakse?
…………………………………
Lehe keeramise mäng.
• Kuidas anda märku, et ta meeldib mulle?
• Miks armastus on nii tähtis?
• Millised tunded kaasnevad armastusega?
• Millised võivad olla tunded suhete lõppedes?
• Miks armastus võib lõppeda?
• Kuidas käituda, kui suhe on lõppenud?
Kellega ja ...
• Kuidas öelda või anda mõista, et tüdruk/poiss sulle
meeldib?
• Kui sõber soovib sinuga “käima hakata” ja sa oled
sellega nõus, kuidas ütled “jah”?
• Kuidas teed teatavaks, et sa ei ole poisist/tüdrukust
huvitatud?
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• Kuidas võib käituda noor, kes on armunud?
Video
http://www.hiv.ee/dieyoung2/index.php
Videofilm “Ah nii see käibki!”

Milliseid teemasid selles filmis käsitletakse?
Millest meie rääkisime, millest mitte?
Millest meie rääkisime, millest mitte?
Mis muudavad ...
Armastuse kolm liiki:
Kirglik armastus
Romantiline armastus
Liitlaslik armastus
Leia näiteid kirjandusest või filmikunstist.
Kiindumussuhete olemus.
Uued suhted perekonnaga.
Peale füsioloogiliste muutuste murdeeas, toimuvad sel
perioodil ka muutused noorte eelistustes seltskonnale.
…………………….veedavad enam aega eakaaslaste
seltskonnas kui oma vanematega. Sageli ei taha
……………………………….. mõista, et kaaslaste mõju
võib olla halb.

Weebilehed:
http://www.amor.ee/ jpm
http://www.miksike.ee
http://www.koolielu.ee
http://www.doctus.ee/tervis
http://www.meestekeskus.ee
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jpm
JUTUKE:
Kai jutu peategelane. Ta armastab Toomast, kes elab
teises linnas. Kai tahab väga Toomasega kohtuda, kuid ei
julge üksi reisi ette võtta. Ta kutsub Marti kaasa, sest
Mart on vanem ja tal on auto. Mart lubab kaasa minna,
tingimusel, et Kai on temaga vahekorras.
Kai läheb Liisa juurde ja palub temalt abi. Liisa hoiab
Kai probleemist eemale ja ütleb, et tal on täiesti ükskõik,
mida Kai teeb. Kai mõtleb olukorra üle. Lõpuks Kai
nõustub Mardi tingimusega ja nad sõidavad Toomasele
külla. Kui Kai oma Toomast kohtab, jutustab ta kõigest,
mida on läbi elanud ja kannatanud, et teda kohata.
Toomas vihastab ja viskab Kai välja. Nüüd jookseb Kai
Mardi juurde ja räägib talle, mis juhtus. Mart vihastab ja
läheb Toomasele kallale. …
Pane tegelased pingeritta ja põhjenda.
Kai
…… miks?…………………………………
Toomas …… miks?…………………………………
Liisa
…… miks?……………………………………
Mart
…… miks?………………………………
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