
TEMATYKA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

KLASA  4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( REFORMA - NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) 

1. Wspólnota domu, serca i myśli, czyli o funkcjach rodziny. 

2. Witaj w domu, czyli funkcje prokreacyjna i opiekuńcza. 

3. Zasady i normy, czyli funkcje wychowawcza i socjalizacyjna. 

4. Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna. 

5. Beztroskie chwile w rodzinie, czyli funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna. 

6. Człowiek istota płciowa. 

7. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt). 

8. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców). 

9. U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt). 

10. U progu dojrzewania (dla grupy chłopców). 

11. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt). 

12. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców). 

13. Intymność ( dla grupy dziewcząt). 

14. Intymność ( dla grupy chłopców). 

15. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt). 

16. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców). 

17. Koleżeństwo. 

18. Dobre wychowanie. 

19. Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy? 

 KLASA 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań. 
2.  Gdy rodzina się powiększa – funkcja prokreacyjna i opiekuńcza.  
3. Nie jesteście sami – funkcja wychowawcza i psychiczno-uczuciowa rodziny.  
4. Domowa księgowość – funkcja ekonomiczna i rekreacyjno-towarzyska rodziny.  
5.  „Cześć czy dzień dobry”? – funkcja socjalizacyjna, kulturowa oraz integracyjno-kontrolna rodziny. 
6. Gdy zdarzają się problemy, gdzie szukać pomocy? 
7. Człowiek – istota płciowa.  
8. U progu dorosłości dojrzewania.  
9. Burza hormonalna i huśtawka nastrojów. 
10. Już się zmieniam, staję się kobietą (dla grupy dziewcząt). 
11.  Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną (dla grupy chłopców).  
12. Żeński układ rozrodczy – budowa i funkcjonowanie (dla grupy dziewcząt). 
13. Męski układ rozrodczy – budowa i funkcjonowanie (dla grupy chłopców). 
14. Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla dziewcząt (dla grupy dziewcząt). 
15.  Co się ze mną dzieje? Bank pytań dla chłopców (dla grupy chłopców). 
16.  Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt).  
17. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców). 
18.  Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy dziewcząt). 
19. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy chłopców). 

 

 

 



KLASA 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.  

2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie. 

3. Konflikty – jak je rozwiązywać? 

4. Czas wolny – jak go wykorzystać? Świętowanie. 

5. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam...Powtórka z dojrzewania (dla grupy dziewcząt)  

6. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam...Powtórka z dojrzewania (dla grupy chłopców). 

7. Nastolatka przed lustrem. Uroda. Higiena. Zdrowie (dla grupy dziewcząt). 

8. Higiena i zdrowie nastolatka (dla grupy chłopców) . 

9. Jedzenie wrogiem? Nastolatka i właściwe odżywianie (dla grupy dziewcząt). 

10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię? (dla grupy chłopców) 

11. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt). 

12. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców). 

13. Wśród kolegów i koleżanek. 

14. Radość z przyjaźni. 

15.„Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o elektronicznych mediach. 

16. Cyberprzemoc – jak nie zostać jej ofiarą?  

17. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy dziewcząt). 

18. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców). 

19. Co się w życiu liczy? Plany małe i duże. 

 

KLASA  7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ (REFORMA – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA) 

1. Dojrzałość, to znaczy… 

2. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (lekcja dla grupy dziewcząt). 

3. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (lekcja dla grupy chłopców). 

4. Dojrzewanie – zmiany psychiczne (lekcja dla grupy dziewcząt). 

5. Dojrzewanie – zmiany psychiczne (lekcja dla grupy chłopców). 

6. Przekazywanie życia (lekcja dla grupy dziewcząt). 

7. Przekazywanie życia (lekcja dla grupy chłopców). 

8. Mężczyzna i kobieta- układ rozrodczy (lekcja dla grupy dziewcząt). 

9. Mężczyzna i kobieta -układ rozrodczy (lekcja dla grupy chłopców). 

10. Czas oczekiwania. 

11. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (lekcja dla grupy dziewcząt). 

12. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (lekcja dla grupy chłopców). 

13. Rozwój człowieka. 

14. Komunikacja w rodzinie. 

15. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania. 

16. Pierwsze uczucia. 

17. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia. 

18. Uzależnienia behawioralne. 

19. Ludzie drogowskazy. 

 



KLASA II GIMNAZJUM  

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

2. Przyjaźń – szkołą miłości. 

3. Miłość. Etapy jej rozwoju. 

4. Spotkania i rozstania. 

5. Seksualność człowieka. Homoseksualizm (lekcja dla grupy dziewcząt). 

6. Seksualność człowieka. Homoseksualizm (lekcja dla grupy chłopców). 

7. Ona i on – tacy sami, czy zupełnie różni? 

8. Miłość i szacunek; kolejność więzi (lekcja dla grupy dziewcząt). 

9. Miłość i szacunek; kolejność więzi (lekcja dla grupy chłopców). 

10. Czy warto czekać? (lekcja dla grupy dziewcząt)  

11. Czy warto czekać? (lekcja dla grupy chłopców) 

12. Uwaga! AIDS. 

13. Choroby przenoszone drogą płciową . 

14. Płodność kobiety i mężczyzny – co warto wiedzieć? (lekcja dla grupy dziewcząt) 

15. Płodność kobiety i mężczyzny – co warto wiedzieć? (lekcja dla grupy chłopców) 

16. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy dziewcząt). 

17. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy chłopców). 

18. Planowanie rodziny – wybrać mądrze i odpowiedzialnie. 

19. Rola autorytetów w życiu człowieka. 

 

Klasa III GIMNAZJUM 

1. Fazy rozwoju człowieka. 

2. Miłość i jej rodzaje. 

3. Wartości związane z płciowością człowieka: budowanie więzi, małżeństwo i rodzicielstwo. 

4. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? /lekcja dla dziewcząt/ 

5. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? /lekcja dla chłopców/ 

6. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (MNPR)./lekcja 

dla dziewcząt/ 

7. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny (MNPR)./lekcja 

dla chłopców/ 

8. Początek życia ludzkiego, czyli o jednym z cudów przyrody. 

9. W oczekiwaniu na dziecko. 

10. Być matką. /lekcja dla dziewcząt/ 

11. Być ojcem./lekcja dla chłopców/ 

12. Stali się rodzicami. Gdzie szukać pomocy? 

13. Aborcja. 

14. Życie jako fundamentalna wartość. 

15. Pornografia a kobieta./lekcja dla dziewcząt/ 

16. Pornografia. /lekcja dla chłopców/ 

17. Prostytucja nieletnich./lekcja dla dziewcząt/ 

18. Prostytucja nieletnich./lekcja dla chłopców/ 

19. A jednak rodzina. Podsumowanie zajęć w gimnazjum. 


