
Wychowanie do życia w rodzinie klasa 2 Gim NaCoBeZU 

 

1. WdŻwR w klasie II. O potrzebie godności i szacunku człowieka 

- wyartykułować oczekiwania względem WdŻwR i wyrazić swoją opinię nt. potrzeby zajęć; 

- podać najistotniejsze cechy godności i wymieniać elementy składające się na 

szacunek wobec siebie i innych. 

2. Przyjaźń –szkołą miłości 

- dostrzec znaczenie budowania przyjaźni dla rozwoju osobowego  

- poddać refleksji swój sposób rozwiązywania relacji międzyludzkich. 

- poznanie sposobów nawiązywania kontaktów międzyludzkich, ich rozwijania  

- cechy prawdziwej przyjaźni  

- cechy „antyprzyjaźni” 

- zasady przyjaźni 

3. Miłość to znaczy... 

- dostrzec znaczenie miłości dla rozwoju osobowego człowieka  

- czekać na swoją miłość i niczego nie przyspieszać 

- definicje miłości  

- zachowania budujące miłość i ją niszczące 

- znaczenie miłości w życiu człowieka  

- etapy rozwoju miłości 

4. Spotkania i rozstania 

- zaproponować swojej dziewczynie /dziewczyna chłopcu/ ciekawe spędzenie wspólnego 

czasu 

- zdobyć się na odwagę w sytuacji rozluźnienia więzi i w sposób kulturalny poinformować o 

rozstaniu 

- etapy rozwoju miłości między chłopcem a dziewczyną  

- ciekawe sposoby wspólnego spędzania czasu   

- warunki i zachowania, które mogą decydować o tym, czy randki będą interesujące i 

budujące więź, czy też ją zniszczą. 

5. Seksualność człowieka. Homoseksualizm – dziewczęta 

- przyjąć prawdę, że zintegrowana seksualność człowieka powinna łączyć się z najgłębszą 

więzią osobową: miłością i potencjalnym rodzicielstwem 

- trzy piętra seksualności człowieka  

- potrzebę integracji seksualnej 

- rozróżnienie między hetero-, homo- i biseksualizmem 

- zagrożenia dla tożsamości seksualnej 

- przyczyny homoseksualizmu, ze szczególnym uwzględnieniem miłości lesbijskiej 

6. Seksualność człowieka. Homoseksualizm- chłopcy 

- przyjąć prawdę, że zintegrowana seksualność człowieka powinna łączyć się z najgłębszą 

więzią osobową: miłością oraz potencjalnym rodzicielstwem 

- trzy piętra seksualności człowieka 

- istotę seksualności człowieka (integracja seksualna) 

- rozróżnienie między hetero-, homo- i biseksualizmem 

- przyczyny homoseksualizmu 

7. Główne funkcje płciowości 

- opisać główne funkcje płciowości 

- wymienić czynniki wzmacniające identyfikację z własną płcią 

- określić oczekiwania wobec płci przeciwnej 

- pomóc drugiej osobie we właściwym przeżywaniu płciowości 

- biologiczną determinację płci 



- rozwój seksualny człowieka 

- funkcje płciowości: wyrażanie miłości, budowanie więzi, rodzicielstwo 

- różnice między kobietą a mężczyzną wynikające ze zróżnicowania płciowego - 

ukształtowania kulturowe, które decydują o postawach wobec płci 

8. Miłość i szacunek; kolejność więzi – dziewczęta 

- powiedzieć „nie” w sytuacji zbyt śmiałych gestów bliskości, które będą jedynie sygnałem 

pożądania 

- roztropnie ocenić rozwój więzi w młodzieńczych związkach i przyzwolić na takie gesty, 

które będą adekwatne do ich uczuć 

9. Miłość i szacunek; kolejność więzi – chłopcy 

- powiedzieć sobie „nie” w sytuacji podniecenia seksualnego i nie wywierać presji seksualnej 

na dziewczynę, ponieważ wie, że nie jest to jeszcze wyraz miłości 

- roztropnie ocenić rozwój więzi i nie przyzwalać na gesty nieadekwatne do uczuć. 

10. Czekać- nie czekać?- dziewczęta 

- znaleźć uzasadnienie racji: „dlaczego czekać?” i je uzasadnić 

- postępować zgodnie z zasadami moralnymi przekazywanymi przez rodziców 

11. Czekać- nie czekać? – chłopcy 

- podać uzasadnienie racji: „dlaczego czekać?” 

- postępować zgodnie z zasadami moralnymi przekazywanymi przez rodziców 

12. Uwaga! AIDS 

- opisać takie zachowania, które nie grożą zakażeniem się HIV 

- uzasadnić, dlaczego nie musimy obawiać się przetaczania lub oddawania krwi w szpitalu 

13. Choroby przenoszone drogą płciową 

- wymienić sposoby prewencji przed chorobami przenoszonymi drogą płciową 

- dyskutować z „obiegowymi” mitami związanymi ze sferą życia seksualnego 

14. Płodność kobiety i mężczyzny- co warto wiedzieć? – dziewczęta 

- wskazać w cyklu kobiety najważniejszy moment – owulację oraz wyróżnić fazę przed- i 

poowulacyjną 

- skorelować wiedzę biologiczną dot. fizjologii i endokrynologii z zaobserwowanymi 

zmianami w jej cyklu 

15. Płodność kobiety i mężczyzny- co warto wiedzieć? – chłopcy 

- odróżnić dwa style życia w odniesieniu do planowania i poczęcia dziecka: ekologiczny 

(zgodny z naturą), i nieekologiczny, tj. nie podporządkowujący się prawom natury 

16. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne- dziewczęta 

- odróżnić działanie antykoncepcyjne od wczesnoporonnego 

- odróżnić rzetelne informacje z ulotek farmaceutycznych dołączonych do środków 

antykoncepcyjnych od informacji marketingowych (broszury, ulotki zachęcające do 

zdecydowania się np. na te właśnie tabletki) 

- rodzaje środków antykoncepcyjnych, ich mechanizm działania, skuteczność i skutki 

uboczne 

- mechanizm działania środków wczesnoporonnych; aspekt zdrowotny i etyczny 

17. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne- chłopcy 

- odróżnić działanie antykoncepcyjne od wczesnoporonnego; odróżnić rzetelne informacje z 

ulotek farmaceutycznych dołączonych do środków antykoncepcyjnych od informacji 

marketingowych (broszury, ulotki zachęcające do zdecydowania się np. na te właśnie 

tabletki) 

- rodzaje środków antykoncepcyjnych, ich mechanizm działania, skuteczność i skutki 

uboczne 

- mechanizm działania środków wczesnoporonnych; aspekt zdrowotny i etyczny 

 



18. Ekologia i planowanie rodziny 

- wzbudzić refleksję: czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo 

- podać czynniki warunkujące idealną metodę planowania rodziny; zastanowić się i wybrać 

taki sposób planowania rodziny, który nie będzie narażać jego zdrowia i zdrowia osoby 

kochanej 

- cechy, jakie powinna mieć idealna metoda planowania rodziny 

- podstawowe informacje dotyczące metod rozpoznawania płodności (synteza) 

- trzy fazy w cyklu kobiecym (niepłodności względnej, płodności i niepłodności 

bezwzględnej) 

- trzy podstawowe metody rozpoznawania płodności (termiczną, Billingsa i objawowo-

termiczną). 

19. Rola autorytetów w życiu człowieka 

- odróżnić prawdziwe autorytety od pseudoautorytetów 

- dokonać wyboru właściwego autorytetu 

- pojęcie „autorytet” 

- cechy osobowości, zachowania, postawy, które decydują, że ktoś staje się dla nas 

autorytetem 

- znaczenie autorytetu w życiu człowieka. 

 

 


