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Wędrując ku dorosłości 

PROGRAM NAUCZANIA 
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy I  

technikum oraz szkoły branżowej I stopnia 

w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku 

klasy: 1 

Nauczyciel: Milena Herman-Sarlej 

 

Wymagania edukacyjne: 

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest przedmiotem nieobowiązkowych. Pełnoletni 

uczeo może wypisad się z uczestnictwa w zajęciach. Natomiast niepełnoletniego ucznia 

muszę zwolnid z zajęd rodzice i/lub prawni opiekunowie.  

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie nie podlega ocenianiu (nie ma ocen).  Uczeo, 

który uczestniczy w zajęciach - na świadectwie szkolnym widnieje wpis – uczestniczył/a. 

Wymagane jest 50% frekwencji.  Nie wymagane jest  prowadzenie  zeszytu przedmiotowego. 

Przedmiot trwa przez jeden semestr w ciągu roku szkolnego.  

 

Tematyka zajęd: 

 
Lekcja 1 Relacje. Największe bogactwo  

Lekcja 2 Dorastanie. Kim jestem?  
Lekcja 3 Umysł. Fascynująca zagadka  

Lekcja 4 Emocje i uczucia. By życie miało kolor  
Lekcja 5 Komunikacja. W stronę porozumienia  
Lekcja 6 Moralność. Odpowiedzialność i zasady  

Lekcja 7 Płeć. Prezent do rozpakowania (lekcja dla grupy dziewcząt)  
Lekcja 8 Płeć. Prezent do rozpakowania (lekcja dla grupy chłopców)  

Lekcja 9 Kobiecość – męskość. Różnice i komplementarność  
Lekcja 10 Zakochanie. I co dale j? (lekcja dla grupy dziewcząt)  
Lekcja 11 Zakochanie. I co dale j? (lekcja dla grupy chłopców)  

Lekcja 12 Integracja seksualna. Dojrzała płciowość (lekcja dla grupy dziewcząt)  



Lekcja 13 Integracja seksualna. Dojrzała płciowość (lekcja dla grupy chłopców)  

Lekcja 14 Inicjacja seksualna. Kiedy i z kim? (lekcja dla grupy dziewcząt)  
Lekcja 15 Inicjacja seksualna. Kiedy i z kim? (lekcja dla grupy chłopców)  

Lekcja 16 Miłość siebie. Nie daj się skrzywdzić (lekcja dla grupy dziewcząt)  
Lekcja 17 Miłość siebie. Nie daj się skrzywdzić (lekcja dla grupy chłopców)  
Lekcja 18 Cyfrowe objęcia. Internet, smartfony, gry  

Lekcja 19 Kochasz życie? Nie bierz 

 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
I. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem 
rólmałżeoskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją; umiejętnośd  
podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej,  

małżeostwa i rodziny.  
II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem 
dojrzewania,dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętnośd świadomego kreowania 
własnej osobowości. 
III. Uzyskanie lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętnośd poszukiwania 
i udzielania odpowiedzi na pytania o istotę człowieczeostwa, sens, cele i zadania życiowe.  
IV. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i 
chorych;przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności do 
poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.  
V. Znajomośd podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności; 
kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.  
 
 


