
MATERIAŁ DO ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – ODDZIAŁ 8A, 8B, 8C – cz. 2 

ZAJĘCIA: CZY WARTO CZEKAĆ? 

Człowiek XXI wieku spotyka się bardzo często z tworzonymi mitami, ale nie zawsze jest 

świadomy tego, iż jest pod ich wpływem i że im ulega. Współczesne mity służą głównie 

reklamie. Ich cechą jest to, że są dalekie od rzeczywistości. Współczesna mitologia ma 

ogromny wpływ na nasze codzienne wybory i decyzje. Powinniśmy przystanąć na chwilę  

i zastanowić się, co jest naprawdę ważne, istotne, a co sztucznie wykreowane? 

Nie bądźcie osamotnieni w swoich postanowieniach. 

Poszukajcie rówieśników, którzy mają takie same przekonania jak Wy i trzymajcie się z nimi. 

Nie musicie być sami w swoim zmaganiu. Przyjaciele, oddani tej samej sprawie, są waszą 

najlepszą strategią obrony przed złymi decyzjami. Warto ustalić granice, zanim znajdziecie się 

w sytuacji, w której łatwo je przekroczyć. Bądź asertywny w swoich decyzjach.  

Poczekajcie z rozwijaniem romantycznych relacji…. Zaczekajcie z umawianiem się z płcią 

przeciwną, a będzie Wam łatwiej …… 

Planuj randki.  

Z wyprzedzeniem planuj, co będziecie robili na randce. Dokąd pójdziecie?  

Kto będzie z Wami? W ten sposób możecie uniknąć wielu kłopotów? 

Poczucie bezpieczeństwa. 

Otwarcie się na drugą osobę jest największym darem z siebie. Osoby 

decydujące się na zawarcie związku małżeńskiego mają wolę, aby trwać w 

nim do końca życia. Taka postawa jest dla obojga źródłem poczucia bezpieczeństwa. 

Każdego dnia podejmujemy decyzje. Łatwe i trudne, małe i duże. A za naszymi decyzjami stoją 

różne motywacje. 

Ćwiczenie 1. Wspólne spędzanie czasu 

Wymień co najmniej 5 cech, jakie powinna mieć osoba płci przeciwnej, z którą 
chciałbyś/-abyś się spotkać na randce: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wymień 3 zainteresowania, które mogłyby połączyć dwoje ludzi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ćwiczenie 2. 

Jakie warunki muszą być spełnione, aby przyszłe małżeństwo było trwałe, zgodne ze złożoną przysięgą? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dlaczego tak ważna jest dla obu stron (męża i żony) podobna hierarchia wartości? ………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



ZAJĘCIA: DOJRZAŁOŚC DO MAŁŻEŃSTWA.  
 
W dawnych czasach względy praktyczne (np. połączenie 
sąsiadujących ze sobą ziem czy majątków) odgrywały ogromną rolę w 
wyborze współmałżonka. Decydujący wpływ mieli rodzice, którzy 
wcześniej omawiali warunki ożenku czy zamążpójścia. Dzisiaj sami 
zainteresowani podejmują decyzję o ślubie, która bez wątpienia 
można uznać za jedną z najważniejszych w życiu. 
 
Małżeństwo to trwały związek kobiety i mężczyzny. Celem małżeństwa jest rozwój miłości 
małżonków i wychowanie dzieci. W relacji małżeńskiej niezbędna jest znajomość samego 
siebie oraz współmałżonka. Trzeba poznać swoje priorytety i najważniejsze wartości, umieć 
się porozumieć i radzić sobie z problemami.  
 

Bezpośrednim przygotowaniem do małżeństwa jest narzeczeństwo. To czas 
pogłębionych rozmów o tym, jak wyobrażamy sobie dalsze wspólne życie, jakie 
mamy plany i marzenia, gdzie będziemy mieszkać i jak się utrzymywać. Warunkiem 
dobrego małżeństwa jest wzajemna szczerość i otwartość.  
 

Umiejętności i postawy do osiągnięcia dojrzałości, niezbędnej do założenia rodziny: 
✓ Realne poznanie świata; 
✓ Akceptacja siebie; 
✓ Postawa miłości; 
✓ Wewnętrzna integracja; 
✓ Wiara w sens życia; 
✓ Hierarchia wartości; 
✓ Zainteresowania i pasje; 
✓ Gotowość do poświęceń.  

 
Dojrzałość do małżeństwa wymaga: 

 Dojrzałości fizycznej i psychicznej; 
 Dojrzałości prawnej – osiągnięcie wieku, w którym prawo zezwala na zawarcie 

małżeństwa; 
 Dojrzałości ekonomicznej – samodzielności, umiejętności planowania budżetu 

domowego; 
 Dojrzałości społecznej – współpracy, podziału obowiązków; 
 Dojrzałości moralnej – odróżnianie dobra od zła; 
 Dojrzałej miłości – stworzenia domu rodzinnego, w którym panuje dobra atmosfera. 

 
Budowaniu  szczęśliwego małżeństwa sprzyja ciągłe wzajemne poznawanie się, chęć pomocy, 
szczera i otwarta komunikacja oraz wierność.   
 
Ćwiczenie 1.  
 
Dlaczego ludzie zawierają związki małżeńskie? …………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Na co warto zwracać uwagę, wybierając człowieka na wspólne życie? ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


