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Opis 
Anita pochodzi z Republiki Południowej Afryki. W wieku 11 lata była jedną z najbardziej 
popularnych zawodniczek BMX, jeździła wyczynowo na specjalnym rowerze. Interesowały 
się nią lokalne media, jej historia była opisana nawet w książce do angielskiego! Ale gdy 
zaczyna dojrzewać, jej priorytety zaczynają się zmieniać, co spotyka się z dużym niezrozu-
mieniem ze strony jej trenera i zespołu. Anita z trudem widzi siebie jako przyszłą mistrzynię. 
Jak będzie wyglądała jej pasja rowerowa w przyszłości?

Czy wiesz, że
Wyścigi BMX były fenomenem w połowie lat 70. XX wieku. W Kalifornii dzieciaki  inspirowa-
ne ówczesnymi gwiazdami motocrossu ścigały się na standardowych rowerach szosowych 
wokół specjalnie zbudowanych torów. W 1971 r. powstał film dokumentalny o wyścigach 
motocyklowych „On any Sunday”, który jest powszechnie uważany za inspirację tego ruchu 
w Stanach Zjednoczonych. Jego scena otwierająca pokazuje dzieci jeżdżące na swoich  
rowerach Sting-Ray w terenie. W połowie lat 70. sport osiągnął masę krytyczną, a produ-
cenci zaczęli tworzyć rowery zaprojektowane specjalnie do tego sportu.

Słowa kluczowe 
dorastanie, dojrzewanie, zmiana, pasja, zniechęcenie, inspiracja

Proponowane tematy do omówienia na lekcji
 - Co się zmienia, kiedy z dziecka stajesz się nastolatkiem?
 - W jaki sposób radzić sobie z presją otoczenia?
 - W jaki sposób nauczyć się przekształcać swoje pasje w przyszły zawód?

 

Kompetencje społeczno-emocjonalne
 - doskonalenie umiejętności przechodzenia  przez proces zmiany
 - dostrzeganie i akceptowanie zmian związanych z dojrzewaniem godzenie się z wycho-
dzeniem z wieku dziecięcego
 - doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich potrzeb i emocji
 - kształtowanie potrzeby poszukiwania i inspirowania innych 
 

„Reorganizacja” 12+

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

„Chapter 11” reż. Ania Winiarska, Szwecja 2015, 28 minut

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

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

Klasy 4-8

Uczeń:
II. 1. rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zauważa i akceptuje zróżnicowane, indy-
widualne tempo rozwoju; 
II. 2. zna kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej; 
II. 7. omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi; 
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.

Doradztwo zawodowe

Klasy 4-6

Uczeń:
1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzi-
nach życia;
1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując 
wnioski na przyszłość.
Klasy VII – VIII
1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 
predyspozycje zawodowe);
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1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informa-
cji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-
-zawodowych;
1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodo-
wych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 
realizacji;
1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

Propozycja zadania dla uczniów

Główna bohaterka filmu Anita dorasta, wiele zmienia się w jej głowie, tym samym zmienia 
się też jej nastawienie do dotychczasowych pasji. W jaki sposób nauczyć się rozpoznawać 
swoje emocje i potrzeby w okresie dojrzewania? Warto codziennie robić proste ćwiczenie: 
przez kilka minut każdego dnia prowadzić dziennik - pisać, co przyjdzie Ci do głowy, bez 
większej analizy, wyrzucać z siebie emocje i przelewać je na papier. Możecie w swojej klasie 
zainicjować taki rytuał - wspólnego pisania na lekcji wychowawczej.
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