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

 

ZAJĘCIA: AIDS 

Na świecie żyje około 37 milionów ludzi zakażonych wirusem HIV.  

Kobiety są 20-krotnie bardziej narażone na zakażenie niż mężczyźni. 

 

Aby czuć się bezpiecznie należy mieć wiedzę o tym,, jak dochodzi do zakażenia, w jaki sposób 

choroba atakuje oraz jakie są jej objawy i przebieg.  

Należy postawić na profilaktykę, czyli styl życia, który skutecznie ustrzeże przed chorobą.  

Odpowiedz sobie na pytanie: Jak przenosi się wirus HIV? 

Cechą charakterystyczną tej choroby jest spadek odporności organizmu, co wiąże się  

z zapadalnością na różne infekcje. Chorzy mają obniżoną liczbę limfocytów. Chorobę wywołuje 

wirus HIV. Od momentu zakażenia do rozwoju objawów AIDS często mija wiele lat. Jest to 

okres bezobjawowy. Najczęstsze objawy chorobowe to: stałe zmęczenie, osłabienie, potliwość 

nocna, podwyższona temperatura, kaszel, biegunka, chudnięcie, powiększenie węzłów 

chłonnych, infekcje dróg oddechowych, zapalenie płuc, opryszczka.  

Nie jest możliwe zakażenie się przez wspólne mieszkanie, spożywanie posiłków, przez wspólną 

zabawę, podanie ręki, przytulenie czy korzystanie z tych samych urządzeń sanitarnych. 

Zakażenie HIV nie przenosi się przez poprzez ukłucie komara, kaszel czy kichanie. 

ZAPAMIĘTAJ! O swoim życiu i zdrowiu zdecydujesz tylko ty. 

W każdym województwie istnieją punkty bezpłatnego, anonimowego wykonywania testów na 

HIV. Badanie polega na pobraniu krwi, którą następnie testuje się na obecność przeciwciał 

anty-HIV. 

 

 

Ćwiczenie 1. 

Nazwij i wpisz uczucia, jakie mogą towarzyszyć osobie chorej na AIDS i jej rodziny. 

 

Emocje i uczucia osoby chorej na AIDS Emocje i uczucia osób bliskich (rodziny) 

  

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA: WIELKIE PRAGNIENIE DZIECKA. 

Ludzie dorośli biorą ślub, a po pewnym czasie zaczynają myśleć o powiększeniu rodziny. Na 

powiększenie rodziny mają często wpływ: czynniki środowiskowe, przebyte choroby, choroby 

takie jak cukrzyca, otyłość, niedowaga oraz stres czy wiek. Wiele małżeństw decyduje się 

również na adopcję, która w wielu przypadkach jest szansą stworzenia dzieciom kochającego 

domu. 

Funkcje płciowości: 
- wyrażanie miłości, 
- budowanie więzi, 
- rodzicielstwo. 
 
 
Adopcja polega na przysposobieniu dziecka, którego rodzicami 
biologicznymi są inni ludzie.  
 
Rodzicielstwo zastępcze – rodzina zastępcza to przejściowa forma opieki nad dzieckiem. Po 
przezwyciężeniu przez rodzinę trudności, dziecko powraca do biologicznych rodziców.  
 

„Każde dziecko potrzebuje kochających rodziców, aby nasycić się miłością i poczuciem 
bezpieczeństwa, by móc prawdziwie i w pełni żyć.” 

 

Ćwiczenie 1. 

Dlaczego dzieci w rodzinie są tak ważne? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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