
Wychowanie do życia w rodzinie klasa 3 Gim NaCoBeZU 

 

1. WDŻ w klasie trzeciej. Znam i akceptuję siebie 

- określić swoje oczekiwania wobec zajęć WDŻ w klasie trzeciej 

- uzmysłowić rolę rodziny i otoczenia w prawidłowym postrzeganiu siebie 

- dostrzec trudności związane z brakiem akceptacji siebie 

2. Miłość i jej rodzaje 

- odróżnić miłość prawdziwą (bezwarunkową) od miłości nieprawdziwej (warunkowej i 

„ponieważ”). 

- istota miłości między mężczyzną a kobietą 

- różne rodzaje miłości 

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

rodzicielstwo 

- wskazać, w jaki sposób egoizm niszczy miłość 

- uzasadnić rolę miłości, uczciwości i wierności w małżeństwie 

- świadomie dążyć do poznania drugiej osoby 

- dostrzec rolę rodzicielstwa w życiu człowieka 

4. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety? – dziewczęta 

- wymienić najbardziej znane metody wielowskaźnikowe rozpoznawania płodności 

- określić ogólnie zasady mierzenia temperatury i obserwacji śluzu szyjkowego 

- zasady wyznaczania fazy płodnej i niepłodnej w cyklu kobiety 

- metoda wielowskaźnikowa (angielska – podwójnego sprawdzenia lub dra Rötzera albo 

polska – T. Kramarek) w stopniu dostosowanym do możliwości percepcyjnych uczennic 

5. Jak rozpoznać płodność i niepłodność w cyklu kobiety?- chłopcy 

- wymienić najbardziej znane metody rozpoznawania płodności 

- podstawowe informacje dotyczące płodności mężczyzny i kobiety, ze szczególnym 

podkreśleniem stałej płodności mężczyzny 

- metoda wielowskaźnikowa rozpoznawania płodności w stopniu dostosowanym do 

możliwości percepcyjnych uczniów 

6. Korzyści z obserwacji cyklu. Testery i aparaty w NPR - dziewczęta 

- odróżnić postawę człowieka żyjącego zgodnie z naturą od postawy człowieka, który 

uzależnia swój los od producentów środków antykoncepcyjnych 

- opisać zasady działania i sposoby odczytywania wyników poszczególnych testerów w NPR 

- korzyści z obserwacji cyklu natury biologiczno-medycznej a także psychologicznej i 

etycznej 

7. Korzyści z obserwacji cyklu i aparaty w metodach naturalnego planowania rodziny 

(NPR)- chłopcy 

- odróżnić postawę człowieka żyjącego zgodnie z naturą od postawy człowieka, który 

uzależnia swój los od producentów środków antykoncepcyjnych 

- opisać zasady działania i sposoby odczytywania wyników poszczególnych testerów w NPR 

- korzyści z obserwacji cyklu natury biologiczno-medycznej a także psychologicznej i 

etycznej 

8. Kiedy zaczyna się życie człowieka? 

- wskazać ważne etapy rozwojowe życia człowieka w okresie prenatalnym 

- szanować osobę ludzką od momentu poczęcia 

- konieczne uwarunkowania do powstania życia człowieka 

- organogeneza czyli „jeden z cudów przyrody” 

- początek życia człowieka do 7. tygodnia życia 

9. W oczekiwaniu na dziecko 

- wskazać na zagrożenia zdrowia dziecka w pierwszych dziewięciu miesiącach życia 



- przyjąć życiowy program „ekologii prokreacji” 

- rozwój dziecka w okresie prenatalnym od 7. tygodnia do narodzin 

- istotna rola trybu życia matki dla prawidłowego rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, 

- wpływ ojca dziecka na samopoczucie matki 

10. Być matką- dziewczęta 

- zaakceptować swoją płodność jako potencjalną możliwość zostania matką 

- podać argumenty za karmieniem naturalnym 

- określić, czym jest dla kobiety macierzyństwo 

- znaczenie więzi z dzieckiem od momentu urodzenia 

- podstawowe zasady i znaczenie karmienia noworodka piersią 

- podstawowe zasady pielęgnacji noworodka 

- czynniki ryzyka niepłodności u kobiet 

- podstawowe założenia naprotechnologii jako alternatywy dla zapłodnienia in vitro 

11. Być ojcem- chłopcy 

- zdać sobie sprawę, że doświadczenie ojcostwa wpływa na osobisty rozwój 

- znaczenie aktu seksualnego jako potencjalnej możliwości zostania ojcem 

- istota ojcostwa 

- wpływ ojca na rozwój i zachowanie dzieci oraz życie rodziny 

12. Ciąża nastolatków. Gdzie szukać pomocy? 

- uświadomić sobie, że konsekwencją wczesnej inicjacji seksualnej może być przedwczesne 

rodzicielstwo 

- znaleźć możliwości pomocy w trudnej sytuacji życiowej 

- trudna sytuacja dziewczyny i chłopca, którzy stali się rodzicami 

- adresy internetowe (domy samotnej matki), poradnie, specjalistów, organizacje i fundacje, 

do których można się udać po pomoc 

13. Aborcja 

- podać uzasadnienie dla tezy, że aborcja jest zawsze dramatem: dla dziecka i dla matki 

- zauważyć zależność między przemocą a aborcją 

- definicja aborcji aborcji 

- skutki aborcji: fizyczne, psychiczne i duchowe 

14. Życie jako fundamentalna wartość 

- podać argumenty w obronie życia człowieka 

- podjąć dyskusję z mitami dotyczącymi aborcji 

15. Pornografia a kobieta- dziewczęta 

- opisać życie kobiet, które weszły w seksbiznes 

- scharakteryzować konsekwencje sięgania po pornografię 

- przeciwdziałać narzucającej się pornografii, np. w sieci 

- definicja pornografii 

- źródła materiałów pornograficznych 

- objawy uzależnienia od pornografii 

- destrukcyjny wpływ pornografii na psychikę i zachowania ludzi 

16. Pornografia- chłopcy 

- scharakteryzować konsekwencje sięgania po pornografię 

- przeciwdziałać narzucającej się pornografii, np. w sieci 

- definicja pornografii 

- destrukcyjny wpływ pornografii na psychikę i zachowania ludzi 

- objawy uzależnienia od pornografii 

17. Prostytucja nieletnich- dziewczęta 

-  uzasadnić, dlaczego proceder prostytucji (w założeniu czasowy) szybko staje się stylem 

życia, od którego trudno się odwrócić 



- uzmysłowić sobie, że szkody wyrządzone psychice przez seksbiznes blokują rozwój 

młodego człowieka 

- uwarunkowania powstania zjawiska prostytucji nieletnich 

- sytuacje, które sprzyjają takim procederom, 

- odpowiedzialność karna za wszelką aktywność seksualną z dzieckiem poniżej 15. roku 

życia 

18. Prostytucja nieletnich- chłopcy 

- uwarunkowania powstania zjawiska prostytucji nieletnich 

- sytuacje, które sprzyjają takim procederom 

- odpowiedzialność karna za wszelką aktywność seksualną z dzieckiem poniżej 15. roku 

życia 

- uzasadnić, dlaczego proceder prostytucji (w założeniu czasowy) szybko staje się stylem 

życia, od którego trudno się odwrócić 

- uzmysłowić sobie, że szkody wyrządzone psychice przez seksbiznes blokują rozwój 

młodego człowieka i jego zdolność do przeżywania miłości 

19. A jednak rodzina. Podsumowanie zajęć w gimnazjum 

- dokonać syntezy celów, treści i osiągnięć wyniesionych z zajęć WDŻ w ciągu trzech lat 

nauki 

- wyrazić własną opinię i ocenę zajęć WDŻ w szkole 

- istotne znaczenie rodziny dla rozwoju osobowego człowieka 

- zagrożenia współczesnej rodziny w Polsce i w wielu krajach Zachodu 

- swój stosunek do osiągnięć (bądź ich braku osiągnięć) w wychowaniu prorodzinnym 

 


