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PODSTAWA PROGRAMOWA 

Wychowanie do życia w rodzinie Tylko zakres podstawowy  

• 1. Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie 
sensu życia.  

• 2. Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki 
negocjacji, empatia.  

• 3. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, 
etnicznych, religijnych, seksualnych.  

• 4. Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych 
fazach życia.  

• 5. Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja kryteriów 
dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. 
Problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z 
nimi. 



PODSTAWA PROGRAMOWA 

Wychowanie do życia w rodzinie Tylko zakres podstawowy 

• 6. Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, 
kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie 
odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu 
emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.  

• 7. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa. Argumenty 
biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku 
inicjacji seksualnej.  

• 8. Istota seksualności człowieka i jej aspekty. Integracja seksualna.  

• 9. Komplementarność płci – wzajemne dopełnianie się płci w 
sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. 
Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej. 

• 10. Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w przeżywaniu 
miłości  

• 11. Metody AIDS w rodzinie.  

• 12. Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.  



PODSTAWA PROGRAMOWA 

Wychowanie do życia w rodzinie Tylko zakres podstawowy 

• 13. Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa 
seksualne; możliwości zapobiegania, sposoby obrony. Informacja o 
ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej. 

• 14. Przygotowanie rozpoznawania płodności.  

• 15. Metody i środki antykoncepcji. Sposoby ich działania i zasady 
doboru.  

• 16. Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. AIDS: 
profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny, chory na do małżeństwa. 
Problemy wierności, zaufania i dialogu.  

• 17. Małżeństwo: jego fazy; trudności i konflikty oraz sposoby ich 
rozwiązywania; wartość małżeństwa. Macierzyństwo i ojcostwo. 
Przygotowanie do ról rodzicielskich. Adopcja. Bezdzietność.  

• 18. Przebieg i higiena ciąży. Rozwój prenatalny dziecka. Szkoła 
rodzenia, poród i naturalne karmienie. Rola rodziców w okresie 
oczekiwania na narodziny dziecka, w czasie porodu i po 
narodzinach. 



PODSTAWA PROGRAMOWA 

Wychowanie do życia w rodzinie Tylko zakres podstawowy 

• 19. Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania 
dzieci w rodzinie. Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla 
rozwoju dziecka. Samotne rodzicielstwo.  

• 20. Nieplanowana ciąża; sposoby szukania pomocy w sytuacjach 
trudnych.  

• 21. Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego – 
aspekty: prawny, medyczny i etyczny.  

• 22. Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwiązywania 
konfliktów.  

• 23. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profilaktyka. 
Możliwości uzyskiwania pomocy.  

• 24. Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, 
sekty, pornografia.  

• 25. Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, 
separacja, rozwód. Prawa i obowiązki małżonków i rodziców, prawa 
dziecka. Obowiązki państwa wobec rodziny.  



PODSTAWA PROGRAMOWA 

Wychowanie do życia w rodzinie Tylko zakres podstawowy 

• 26. Człowiek wobec niepełnosprawności, 

starości, choroby, umierania i śmierci, w 

tym w aspekcie życia rodzinnego.  

• 27. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w 

Polsce. 



Zalecane warunki i sposób realizacji 

Na IV etapie edukacyjnym, do zadań szkoły należy w szczególności: 

• 1) wspieranie wychowawczej roli rodziny; integrowanie działań 
szkoły i rodziców;  

• 2) pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości; 
odniesienie płciowości do wartości i pojęć, takich jak: poszanowanie 
życia, miłość, małżeństwo, rodzina, przyjaźń, akceptacja i szacunek 
w relacjach międzyludzkich;  

• 3) pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej;  

• 4) uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka; promowanie 
trwałych związków, których podstawą jest więź emocjonalna, 
efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne zrozumienie;  

• 5) przekazywanie rzetelnej, dostosowanej do poziomu rozwoju 
ucznia, wiedzy na temat zmian biologicznych, psychicznych i 
społecznych w różnych fazach rozwoju człowieka. 



Tematy lekcji :  

Wychowanie do życia w rodzinie  Klasa I 

  
Cała klasa 

• Dział: Człowiek 

Temat 1.  Godność, wolność, wartości wyższe – istota człowieczeństwa 

Temat 2. Konflikty i ich rozwiązywanie. 

Temat 3. . Co jest dla mnie dobre, a co złe ?Organizacja czasu wolnego. 

Temat 4. Zasady higieny okresu dojrzewania. 

• Dział: Małżeństwo 

Temat 5. Dojrzałość człowieka i zmysł empatii jako podstawy do zawarcia małżeństwa 

• Dział: Rodzina 

Temat 6. Małżeństwo jako akt prawny, wynikające z tego przywileje i obowiązki 

Temat 7. Zagrożenia życia rodzinnego. Miłość i dojrzałość jako najlepszy sposób na zagrożenia.  

Temat 8. Moi rodzice i ja 

Grupa dziewcząt i chłopców 

• Dział: Miłość i seksualność 

Temat 9. Fazy  psychoseksualne człowieka. Kształtowanie tożsamości płciowej (istota 

 kobiecości i męskości) 

Temat 10. Wartości moralne a podjęcie się roli małżonka i rodzica 

Temat 11. Zagrożenie AIDS i chorobami wenerycznymi w kontekście inicjacji seksualnej 

Temat 12. Szacunek dla osób odmiennej płci, wyrażanie miłości. Instytucje wspomagające młodzież w kłopotach 

• Dział: Biologia prokreacja 

Temat 13 Biologia człowieka, macierzyństwo i odpowiedzialność za poczęte życie człowieka 

• Dział: Człowiek 

Temat 14. Nałogi i ich zwalczanie 

 

Opracowanie: Lidia Leciejewska 



Tematy lekcji :  

Wychowanie do życia w rodzinie  Klasa II 

 
Cała klasa 

• Dział: Człowiek 

Temat 1. Secyfika problemów ludzi w podeszłym wieku. Jak zapewnić ludziom starszym godne życie 

Temat 2. Konflikty i ich rozwiązywanie. 

Temat 3. . Co jest dla mnie dobre, a co złe ?Organizacja czasu wolnego. 

Temat 4. Zasady higieny okresu dojrzewania 

Temat 5. Nałogi i ich zwalczanie 

Temat 6. Zwyczaje i tradycje rodzinne 

• Dział: Małżeństwo 

Temat 7. Małżeństwo w ujęciu prawnym. Waga przysięgi małżeńskiej. 

Temat 8. Wybór współmałżonka, analiza motywów. 

• Dział: Rodzina 

Temat 9. Funkcje rodziny. Problemy rodzin niepełnych, dysfunkcyjnych. Samotne macierzyństwo  

 

Grupa dziewcząt i chłopców 

• Dział: Miłość i seksualność 

Temat 10. Elementy płciowości człowieka.  

Temat 11. Natura miłości i jej etapy. Uzależnienie od pornografii.  

Temat 12. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo. 

Temat 13. Płodność pary małżeńskiej. Antykoncepcja. 

Temat 14. Zagrożenie AIDS i chorobami wenerycznymi w kontekście inicjacji seksualnej 
Opracowanie: Lidia Leciejewska 



Tematy lekcji :  

Wychowanie do życia w rodzinie  Klasa III 

 
Cała klasa 

• Dział: Człowiek 

Temat 1. Mądrość życiowa czyli inteligencja emocjonalna 

Temat 2 Mechanizm przyswajania norm moralnych, rola hierarchii wartości w życiu człowieka 

Temat 3. Konflikty i ich rozwiązywanie. 

Temat 4. . Co jest dla mnie dobre, a co złe ?Organizacja czasu wolnego. 

Temat 5. Zasady higieny okresu dojrzewania 

Temat 6. Nałogi i ich zwalczanie 

Temat 7. Zwyczaje i tradycje rodzinne 

 

• Dział: Miłość  i seksualność 

Temat 8 Miłość małżeńska gwarantem poczucia bezpieczeństwa dla współżycia seksualnego kobiety i mężczyzny.  

• Dział: Małżeństwo 

Temat 9. Potrzeby i oczekiwania współmałżonków. Sposoby rozwiązywania konfliktów.  

 

• Grupa dziewcząt i chłopców 

• Dział: Biologia prokreacji 

Temat 10. Metody naturalnego planowania rodziny jako alternatywa antykoncepcji 

Temat 11. Ciąża czas miłości, Rozwój dziecka w łonie matki 

Temat 12 Poród, połóg i naturalne karmienia 

Temat 13 Postawy rodzicielskie, obowiązki rodziców względem dzieci i dzieci względem rodziców. Prawo 
alimentacyjne. 

Temat 14. Bezdzietność, aspekt prawny, psychologiczno-etyczny adopcji. Obowiązki państwa wobec rodziny.  

Opracowanie: Lidia Leciejewska 


