
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE- KLASA VIII 

Tematy do zrealizowania w formie pracy zdalnej w okresie 07.04.-31.04.2021r. 

 

Temat 1: Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt) 

Cele zajęć/Uczennica potrafi:                                                                                                                                    
- określić, czym jest przedwczesna inicjacja seksualna,                                                                                                           
- przedstawić skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej,                                                                                                          
- wymienić argumenty biomedyczne, psychiczne, społeczne i etyczne za inicjacją seksualną w 
małżeństwie,                                                                                                                                                             
-wskazać na problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej 

Materiały: karta pracy (ćwiczenia w: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla 
uczniów klasy 8 szkoły podstawowej”; Ćwiczenia pod redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon 

 

Temat 2: Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy chłopców) 
 

   Cele zajęć/ Uczeń potrafi:                                                                                                                                           
- określić, czym jest przedwczesna inicjacja seksualna,                                                                                           
- przedstawić skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej,                                                                                           
- wymienić argumenty biomedyczne, psychiczne, społeczne i etyczne za inicjacją seksualną w 
małżeństwie,                                                                                                                                                               
- wskazać na problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej 

Materiały: karta pracy (ćwiczenia w: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla 
uczniów klasy 8 szkoły podstawowej”; Ćwiczenia pod redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon 

Temat 3: AIDS-sytuacje i zachowania 

         Cele zajęć/ Uczeń potrafi:                                                                                                                                        
- dokonać charakterystyki zakażenia HIV i choroby AIDS,                                                                                   
- wymienić sytuacje i zachowania, podczas których można zakazić się wirusem HIV,                                          
- omówić przebieg choroby AIDS,                                                                                                                             
- opisać takie zachowania, które nie grożą zakażeniem się HIV. 

Materiały: karta pracy (ćwiczenia w: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla 
uczniów klasy 8 szkoły podstawowej”; Ćwiczenia pod redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon 

Temat 4: Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy dziewcząt) 
 

        Cele zajęć/ Uczennica potrafi:                                                                                                                                                      
- określić, na czym polega planowanie dzietności rodziny i jakie aspekty należy uwzględnić przy 
podejmowaniu decyzji prokreacyjnych,                                                                                                                    
- wyjaśnić, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę seksualną i prokreację,                          
- przedstawić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące płodność kobiet i mężczyzn,                      
- zaprezentować metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i 
diagnostyce zaburzeń. 

Materiały: karta pracy (ćwiczenia w: „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla 
uczniów klasy 8 szkoły podstawowej”; Ćwiczenia pod redakcją Teresy Król, wyd. Rubikon 

 


