
MATERIAŁ DO ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – ODDZIAŁ 8A, 8B, 8C – cz. 4 

ZAJĘCIA: SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA. (2 lekcja dla grupy 

chłopców) 

 

Seksualność człowieka jest wrodzoną, naturalną funkcją organizmu 

ludzkiego i jednym z zasadniczych czynników motywujących do 

podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mających wymiar biologiczny, psychiczny 

i społeczno – kulturowy. Jej ważność zmienia się w zależności od etapu życia, stopnia rozwoju 

osobowości, sumy doświadczeń życiowych, bogactwa życia wewnętrznego oraz cech 

osobowości. 

1. Umiejętność panowania nad sobą jest źródłem wolności i radości. 

2. Aby osiągnąć pełnię życia powinniśmy używać rzeczy i kochać ludzi, a nie używać ludzi 

i kochać rzeczy. 

3. Dojrzałość wymaga integracji cielesności z duchowością. 

4. Prawidłowa postawa: szanuję cię, ponieważ cię kocham! 

Seksualność człowieka uwarunkowana wzrostem biologicznym i psychicznym, rozwija się  

i w pełni się realizuje przez osiągnięcie dojrzałości uczuciowej. Wtedy wyraża się w miłości 

bezinteresownej. 

Dojrzewanie biologiczne zachodzi najwcześniej, emocjonalne znacznie później, zaś dojrzałość 

sfery intelektualnej i duchowej wymaga osobistego zaangażowania, czyli samowychowania. 

Człowiek nie ma wpływu na emocje, które się u niego pojawiły, ale ma wpływ, na to, co z nimi 

zrobi. Od Ciebie zależy, czy zachowasz się kulturalnie, czy grubiańsko. Oznacza to, że możemy 

kontrolować swoje emocje. 

WARUNKIEM WZAJEMNEGO POZNANIA JEST UMIEJĘTNOŚĆ AKTYWNEGO SŁUCHANIA I CZAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 1. Randki – test. 

Przeczytaj poniższe zdania skłaniające młodych ludzi do umawiania się. Dlaczego spotykają się na 

randkach? 

Wyraź swoje zdanie, wstawiając w puste kratki cyfry od 1 do 10 (1 – wartość najniższa, 10 – wartość 

najwyższa). 



Ocena Dlaczego umawiamy się na randki? 

 Lepiej poznać siebie nawzajem i zaprzyjaźnić się. 

 Zrobić na złość innej dziewczynie. 

 Być zauważonym i popularnym w grupie. 

 Zaspokoić swoje pragnienia. 

 Uchronić się przed samotnością. 

 Z ciekawości – jak to jest? 

 Być jak wszyscy inni. 

 Dowartościować się. 

 Znaleźć żonę. 

 Czuć się kochanym. 

 

Ćwiczenie 2. Szacunek dla ciała.  

Dopisz swoje skojarzenia do słowa „szacunek”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA: PRZEDWCZESNA INICJACJA SEKSUALNA. (3 lekcja dla grupy 

chłopców) 

„Miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, kiedy niczego w zamian nie oczekujesz”.   

                                                                                       Antoine de Saint – Exupery 

„Miłość daje, ale niczego nie żąda”. 

                                     Lew Tołstoj 

 

Zagadnieniem wzbudzającym wiele emocji i kontrowersji jest 

rozpoczęcie współżycia kobiety i mężczyzny. Przez jednych sprawa jest 

bagatelizowana, ale są i tacy, którzy twierdzą, że ten moment trzeba 

odłożyć, aby przeżyć go pełniej i piękniej. 

SZACUNEK 



Młodzież często doświadcza presji, osamotnienia, ciekawości. Nie wszyscy jednak z tego 

powodu decydują się na podjęcie współżycia. Podjęcie tego kroku powinno być wyrazem 

miłości. Nikt nie chce być wykorzystany przez drugą osobę, czyli potraktowany przedmiotowo. 

Odpowiedzialność za działania w sferze seksualnej jest szczególna. Wiąże się bowiem  

z koniecznością zadbania o siebie i własną przyszłość, o dziewczynę i jej przyszłość, a także  

o przyszłość dziecka, któremu ewentualnie można przekazać życie.  

Zwierzenia młodych – presja 

„Chciałem po prostu spróbować, bo tylu kolegów przechwalało się swymi 

miłosnymi podbojami, że głupio mi było czuć się gorszym”.   (Jarek) 

„Zawinił alkohol i wpływ innych. Teraz czuję do siebie niesmak”.  (Andrzej) 

„Spragniony byłem czułości. Teraz przestrzegam innych przed wiosennym 

zauroczeniem, które nie przetrwało próby czasu”.   (Wojtek) 

„Przecież coś trzeba robić na spotkaniach z dziewczyną?”  (Józek) 

Konsekwencje: 
- urazy i zranienia w sferze psychicznej; 
- rozstanie; 
- złamanie zasad moralnych; 
- poczucie winy i wyrzuty sumienia; 
- infekcje i choroby; 
- wymuszone małżeństwo i ciąża; 
- samotne macierzyństwo. 
Zachowania ryzykowne. Bardzo często ryzykownym zachowaniom towarzyszy alkohol i inne 

używki. Te ryzykowne zachowania zaburzają rozwój młodego człowieka i sprzyjają 

uzależnieniu. 

Działanie jest dojrzałe, jeśli człowiek: 

 Potrafi podjąć to działanie, 

 Jest świadomy jego konsekwencji, 

 Bierze za nie odpowiedzialność. 

Zasady asertywnego mówienia „NIE”:  

❖ Powiedz to uprzejmie, ale jasno i wyraźnie; 

❖ Nie tłumacz się i nie usprawiedliwiaj; 

❖ Nie sprawiaj wrażenia, że twoja decyzja może ulec zmianie; 

❖ Pamiętaj, że odrzucasz propozycję, a nie człowieka; 

❖ Pamiętaj, że masz prawo mówić „nie”. 

Ćwiczenie 1. Mówię „NIE”. 

Wielu młodych ludzi spotyka się z sytuacją, w której musi podjąć niełatwą decyzję, aby wybrać właściwą 

drogę. Podaj po dwa argumenty, którymi wyrazisz swoje zdanie, aby wybrać właściwą drogę, aby nie 

ulec presji. 



a) Przecież jesteśmy sobie oddani. 

b) Chcę Ci udowodnić, jak bardzo Cię kocham. 

c) Myślałem, że Ci na mnie zależy. 

 

ZAJĘCIA: METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI. (4 lekcja dla grupy 

chłopców) 

 

Badania opinii społecznej wskazują, ze większość dorosłych dąży do posiadania stałego 

partnera życiowego. Młodzież wśród życiowych wartości wysoko klasyfikuje: miłość, udane 

życie małżeńskie i rodzinę. Można zatem powiedzieć, że bardziej lub mniej świadomie już od 

młodości planujemy rodzinę.  

Planowanie rodziny obejmuje całokształt zagadnień biologicznych, psychologicznych, 

wychowawczych, ekonomicznych i medycznych, związanych z rodziną. 

Zawarcie małżeństwa i przyrzeczenie drugiej osobie miłości, wierności i bycia razem do końca 

wspólnych dni stanowi fundament rodziny. Publiczne złożenie zobowiązania daje poczucie 

bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny, również dzieciom, które przyjdą na świat. 

Świadomie i odpowiedzialnie złożone ślubowanie powinno motywować małżonków do 

rozwiązywania konfliktów, dążenia do zgody i pojednania Z małżeństwem związane jest 

rodzicielstwo. Wychowanie dzieci to ogromny wysiłek, ale też radość, satysfakcja i poczucie 

sensu. 

Odpowiedzialne rodzicielstwo to postawa świadomego przekazywania życia nowemu 

człowiekowi, akceptowanie go i odpowiedzialność za jego los. 

Planowanie czasu pojawienia się potomstwa na podstawie rozpoznawania 

płodności jest nazywane naturalnym planowaniem rodziny (NPR). 

Metody naturalnego planowania rodziny opierają się na rozpoznawaniu, 

akceptacji i respektowaniu biologicznego rytmu płodności i niepłodności, 

wpisanego w kobiecy cykl, a funkcjonującego dla obojga: mężczyzny i kobiety, 

tworzących związek stały i wyłączny. 

NPR nie ma skutków ubocznych. Z jego stosowaniem nie wiążą się żadne 

negatywne konsekwencje zdrowotne. 

 

WIĘŹ MAŁŻEŃSKA WZRASTA, PONIEWAŻ PARA UCZY SIĘ 

ZROZUMIENIA, SZACUNKU   I ODPOWIEDZIALNOŚCI.  

 

 

 



Ćwiczenie 1. „Ekologia w każdej sferze” 

Wypisz, jakie korzyści daje respektowanie praw natury w sferze prokreacji? 

Kobieta Mężczyzna Dziecko 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


