
Informacja o zaj ciach przedmiotu „Wychowanie do ycia w rodzinie” 
1. Prowadz cy – Dorota Soko owska 
2. Forma zaj  – zaj cia dodatkowe, realizowane poza lekcjami obj tymi planem w 
wymiarze 14 godzin w skali roku szkolnego 
3. Informacja o uczestnictwie ucznia w zaj ciach – wpis w dzienniku lekcyjnym; uczestnictwo w zaj ciach nie jest 
odnotowywane na wiadectwie w grupie przedmiotów nadobowi zkowych (wpis – uczestniczy  w zaj ciach/ 
uczestniczy a w zaj ciach) 
4. Rodzice uczniów niepe noletnich wyra aj  zgod  na ich uczestnictwo w zaj ciach poprzez podpisanie deklaracji 
(druk deklaracji do pobrania ze strony internetowej szko y). 
5. Rodzice uczniów niepe noletnich, którzy nie wyra aj  zgody na uczestnictwo dziecka w zaj ciach sk adaj  pisemny 
sprzeciw (druk sprzeciwu do pobrania ze strony internetowej szko y); brak pisemnego sprzeciwu traktowany jest jako 
zgoda na uczestnictwo dziecka w zaj ciach. 
6. Uczniowie pe noletni sk adaj  pisemnie sprzeciw, je li nie chc  uczestniczy  w zaj ciach (druk sprzeciwu do pobrania 
ze strony internetowej szko y); niez enie tego dokumentu oznacza wol  uczestnictwa ucznia w zaj ciach Wychowania 
do ycia w rodzinie 
7. Cele zaj : 

a) Wspieranie wychowawczej roli rodziny 
b) Kszta towanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospo ecznych 
c) Pomoc w kszta towaniu pozytywnego stosunku do p ciowo ci 
d) Pomoc w kszta towaniu dojrza ci psychoseksualnej, która wi e si  z podejmowaniem dojrza ych i 

odpowiedzialnych decyzji 
e) U wiadamianie roli rodziny w yciu cz owieka 
f) Przekazywanie wiedzy na temat zmian biologicznych, psychicznych i spo ecznych na ró nych etapach rozwoju 

cz owieka, dostosowanej do wieku, potrzeb i poziomu rozwoju ucznia. 
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8. Tematyka zaj : 

Klasa 1 
1. Lekcja zapoznawcza. Czym jest szcz cie? 
2. Cz owiek istot  wielowymiarow . Obraz w asnego siebie. 
3. Cz owiek - osoba poszukuj  sensu ycia i urzeczywistniaj  warto ci wy sze. 
4. Kobieta i m czyzna - dwie ró ne istoty. 
5. Ró nice p ci - tacy sami czy zupe nie inni? Wp yw mediów na kszta towanie wzoru kobieco ci i m sko ci. 
6. Mi  samego siebie i mi  drugiego cz owieka. Zakochanie a mi . 
7. Znaki mi ci. Problemy okresu dojrzewania. 
8. Czy warto czeka ?- problem inicjacji seksualnej. 
9. Jak pokona  presj  seksualn . Inicjacja seksualna a AIDS. 
10. Dojrza  do ma stwa. Symptomy braku dojrza ci 
11. Rodzicielstwo - odpowiedzialno  za pocz te ycie cz owieka. 
12. Podstawowe poj cia i akty prawne dotycz ce rodziny. 
13. Zagro enia ycia rodzinnego. Sposób na likwidacj  tych zagro . 
14. Godzina do dyspozycji nauczyciela. 

Klasa 2 
1. Lekcja zapoznawcza. Rozwój cz owieka. 
2. Jak rozmawia  gdy mamy ró ne pogl dy? 
3. ciowo  , jej elementy, cechy. Pornografia. 
4. Natura mi ci: kocha  i by  kochanym. Etapy mi ci. 
5. Ma stwo w uj ciu prawnym. Waga przysi gi ma skiej. 
6. Wybór wspó ma onka. 
7. Wybór wspó ma onka. 
8. wiadome i odpowiedzialne rodzicielstwo. 
9. odno  pary ma skiej. Problemy w p odno ci. Nieplanowane pocz cie dziecka. 
10. Metody naturalnego planowania rodziny. 
11. Antykoncepcja. 
12. Antykoncepcja mi . AIDS jak unikn  zagro enia. 
13. Funkcje rodziny. Znaczenie rodziny w yciu cz owieka. Problemy rodzin. 
14. Godzina do dyspozycji nauczyciela 

Klasa 3 
1. Lekcja zapoznawcza. Kryteria dojrza ci cz owieka - komunikowanie emocji i uczu . 
2. Etapy rozwoju moralnego cz owieka, rola hierarchii warto ci w yciu cz owieka. 
3. Rodzaje mi ci, cechy mi ci ma skiej. Przejawy ludzkiej seksualno ci. 
4. Nieprawid owo ci ycia psychoseksualnego. Homoseksualizm. 
5. Profilaktyka chorób przenoszonych drog  p ciow . 
6. Komunikacja w ma stwie, zagro enia komunikacji, konflikty. 
7. ciwe relacje w ma stwie. Separacja i rozwód. 
8. Metody naturalnego planowania rodziny. 
9. Naturalne planowanie rodziny jako alternatywa dla antykoncepcji. Aborcja. 
10. Ci a- czas mi ci . 
11. Rozwój dziecka w onie matki. 
12. Poród naturalne karmienie. 
13. Bezdzietno  - przyczyny, leczenie. Adopcja. 
14. Godzina do dyspozycji nauczyciela. 
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organizowania nauki WD  w publicznych szko ach, niniejszym  
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