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Wędrując ku dorosłości 

PROGRAM NAUCZANIA 
Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy II  

w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku 

klasy: 2 

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: 

1. Sztuka życia. Savoir vivre. 

2.Ja i inni. Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy?  

3. Dojrzałośd w miłości. Przygotowanie do małżeostwa i rodziny.  

4.Mogę byd matką, mogę byd ojcem. Świadomośd własnejpłodnośc i. 

5. Pokochad od poczęcia. Opieka prekoncepcyjna i rozwójprenatalny dziecka.  

6.Nowe życie, nowa więź. Ciąża, poród i naturalne karmienie.  

7.Niespełnione nadzieje. Dramat niepłodności. 

8.Wciąż aktualne i groźne. Choroby przenoszone drogąpłciową.  

9. Ludzka seksualnośd w krzywym zwierciadle. 

Tematyka zajęd z podziałem na grupy:  

1.Rytm płodności. Odczytywanie praw natury.  

2.Naturalnie razem. Zalety metod rozpoznawaniapłodności. 

3. Środki antykoncepcyjne. Podział, skutecznośd,skutki uboczne.  



4. Ekstremalne decyzje. Sterylizacja i środki wczesnoporonne.  

5.Dziecko nie w porę. Problem aborcji. 

 

 
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.  

 
 

 


