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Opis 
Ruth ma 11 lat i całym jej życiem jest bycie cheerleaderką. Ważne jest dla niej przełamy-
wanie stereotypów związanych z tym sportem, jako czymś dodatkowym do prawdziwego 
meczu, kojarzącym się ze słodkimi dziewczynkami chcącymi zwrócić uwagę chłopaków. 
Bycie cheerleaderką polega przede wszystkim na wspólnym wysiłku i pracy zespołowej. 
Towarzyszymy zgranej grupie dziewczyn w ich sukcesach i porażkach, obserwując, ile siły 
fizycznej i psychicznej trzeba mieć, żeby być cheerleaderką.

Czy wiesz, że
Początki cheerleadingu datuje się już na lata 80. XIX wieku, gdy na Princeton University 
okrzykami wspierano miejscowy zespół futbolu amerykańskiego. Choć obecnie szacuje się, 
że 97% osób zajmujących się cheerleadingiem w USA to kobiety, idea ta rozpoczęła się 
od zespołów męskich. Panie zaczęły brać udział w zorganizowanym dopingu w latach 20. 
XX wieku w związku z ograniczoną możliwością uprawiania sportów na uczelniach. W tym 
samym okresie do zorganizowanego kibicowania dołączono elementy gimnastyki i akrobacji. 
Sport ten jest uznawany według wielu czasopism oraz internetu za sport ekstremalny (z 
uwagi na dużą liczbę wypadków). 

Słowa kluczowe 
drużyna, współpraca, porażki, siostrzeństwo

Proponowane tematy do omówienia na lekcji
 - Jakie emocje odczuwasz gdy doświadczasz porażki - co robisz, żeby sobie z nią pora-
dzić?
 - Jakie zasady pomagają w tworzeniu dobrej drużyny?
 - Jakie są zalety bycia drugim? lub Czy w sporcie najważniejsze jest pierwsze miejsce?

 

Kompetencje społeczno-emocjonalne
 - doskonalenie umiejętności pracy w zespole
 - nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i porażkami 
 - doskonalenie umiejętności wytrwałości w dążeniu do celu 

„Ruth” 10+

Materiał edukacyjny do serii dokumentalnej
„Sport Kids. Młodzi Sportowcy”

„Ruth” reż. Hanna Heilborn, Szwecja 2015, 28 minut

Film dostępny na vod.warszawa.pl
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Powiązanie z podstawą programową

Etyka

Uczeń:
I.1.2) rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia: radość, smutek, strach, wstręt, 
zdziwienie, gniew, akceptacja, duma, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość, poczu-
cie szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość;
I.1.3) posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz prze-
żyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia 
do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, 
spektakli teatralnych, gier komputerowych.

 
Język polski

Klasy 4-6

Uczeń:
I.2.8) rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzy-
ki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
I.2.11) odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;
I.2.13) świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewi-
zyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży

Klasy 7-8

Uczeń:
I.1.7) określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją reflek-
sji.

Wychowanie do życia w rodzinie

Uczeń:
II.4. wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców;
II.8. rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwo-
ju społeczno-emocjonalnym; potrafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni, sympatii 
młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości; zwraca uwagę na potrzebę i 
wartość wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, empatii i współpracy.
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Propozycja zadania dla uczniów

Bohaterka filmu i jej koleżanki narzekały na niewygodne stroje i przymus ciągłego uśmie-
chania się. Razem ze swoją klasą stwórzcie rytuał, który będzie zagrzewać Was do boju 
w ważnych momentach, ale będzie dla Was czymś przyjemnym i naturalnym. Pomyślcie o 
okrzyku, szczególnym geście lub strojach, które będą wygodne i niewykluczające żadnej 
z płci. 
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