
 Głównym celem kolejnych lekcji WDŻ (w obecnym okresie, prowadzonych zdalnie) jest 
motywowanie Was do refleksji o tym, co ważne w życiu i nad czym warto pracować, jakie ideały                
i postawy rozwijać. Te wartości są istotne w przygotowaniu młodych ludzi do odpowiedzialnego 
rodzicielstwa i wypracowania szacunku, empatii i niesienia innym pomocy. 
 Zapraszam do zapoznania się z celami kolejnych lekcji, treściami oraz do wykonania 
zamieszczonych ćwiczeń (zgodnie  z planem lekcji w tygodniu przypada 1 godz. zajęć; wykonane 
zadanie można przesłać do mnie w tym dniu, kiedy przypada lekcja). Życzę miłej pracy. 
UWAGA: 
Możesz również zapoznać się z tematyką zajęć proponowaną przez autorki programu do WDŻ, 
podręcznika i zeszytu ćwiczeń, wyd. RUBIKON - wejdź na: 
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=405  (tu m.in. Refleksje nad tym, jakim 
jesteś typem człowieka; kalambury, rozsypanki wyrazowe; komunikaty ułatwiające spór 
konstruktywny; komunikaty utrudniające spór destruktywny; Jak pokochać siebie? Co to znaczy 
przecenianie siebie, a co niedocenianie?  problemy człowieka, który nie potrafi siebie zaakceptować; 
kryształ przyjaźni; skutki nudy 
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=76&lngId=1&id=406 (Tu m.in. "Sąd nad smartfonem", 
10 przykazań wykrywania fałszywych informacji; autorytet -cechy; Idol - cechy) 
  
Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania zapoznaj się z tekstami do danej lekcji !  

ODPOWIEDZI do zadań zapisuj na kartce, potem wyślij do mnie (jedna strona zapisana, np. w Word 
przez dziennik lub w razie trudności na pocztę: annaszwar@gmail.com 

WYCHOWANIE DO ZYCIA W RODZINIE 
 

KLASA VIII 
 

Tematy zajęć do realizacji w okresie od 27.04.2020r. - do 24.05.2020r. 
 

 
Temat 1. Przedwczesna inicjacja seksualna. Lekcja z filmem „Czekolada” – 
https://youtu.be/w1NsxHF4l38 

Na tej lekcji uświadomisz sobie potrzebę odpowiedzialności za sferę swojego życia  

Zadania: 

1. Zapoznaj się z tematem, wydawnictwo rubikon, na (materiały dla nauczycieli): 
https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=79&lngId=1&id=532 

 

Temat 2: Choroby przenoszone drogą płciową 

Na tej lekcji uświadomisz sobie zagrożenia dla zdrowia i życia chorobami przenoszonymi drogą 
płciową. 

Zadania: 

1. Zapoznaj się z tematem Choroby przenoszone drogą płciową, poniżej:  



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Temat 3: AIDS 

Na tej lekcji przypomnisz - zdefiniujesz pojęcia HIV i AIDS oraz uświadomisz sobie związek między 
zachowaniami ryzykownymi i chorobą AIDS. 

Zadania: 1. Zapoznaj z treścią (poniżej skan). 

2. Obejrzyj film " PLUS MINUS" lub "Żyję bez ryzyka AIDS" 

3. Wykonaj ćw. 1,2 na temat: HIV/AIDS (pod skanem) 



 



 

 

Temat 4: Dojrzałość do małżeństwa 

Na tej lekcji uświadomisz sobie osiągnięcie perspektywy dojrzałości oraz dojrzałe i niedojrzałe 
motywy zawierania małżeństwa ; potrafisz wskazać, co zagraża i co chroni współczesną rodzinę. 

Zadania: 1. Zapoznaj się z tekstem "Dojrzałość małżeńska (poniżej). 

2. Wykonaj ćwiczenia: 1-3 (poniżej, do tematu Dojrzałość do małżeństwa). 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 


