
PROGRAM 
 „WYCHOWANIE DO śYCIA W RODZINIE” 

KL V 
 

...obejmuje czternastogodzinny cykl zajęć edukacyjnych mających na celu 
przygotowanie młodego pokolenia do skutecznego radzenia sobie w bezpośrednich 
kontaktach międzyludzkich, akceptacji swojej płciowości i dokonywania w przyszłości (tej 
bliŜszej, a takŜe dalszej) właściwych, odpowiednich wyborów. 

Przedmiot nie podlega ocenie, dlatego teŜ cele szczegółowe zostały przełoŜone na 
konkretne umiejętności ucznia i znalazły swoje miejsce w formie zapisu: osiągnięcia. 
Proponowane jest 14 spotkań. 
 Zajęcia realizowane są w oparciu o „Program nauczania dla klas Vi VI szkoły 
podstawowej”, autorstwa Teresy Król, Krystyny Maśnik, GraŜyny Węglarczyk –zatwierdzony 
przez MEN pod nr DKW –4014-253A/99. 
Pomocne nauczycielowi są „Zeszyty Ucznia” dla klasy V i VI tych samych autorek. 
 Zatem celem zajęć z „Wychowania do Ŝycia w rodzinie” jest: 
POZNAWANIE 
• zagadnień związanych z  rozwojem fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka, 
• dróg rozwoju emocjonalnego i uczuciowego, 
• funkcji i organizacji Ŝycia rodzinnego. 
KSZTAŁCENIE 
• refleksyjnego stosunku do siebie, 
• przekonania o konieczności kierowania własnym rozwojem, 
• wraŜliwości na potrzeby otoczenia,  
• uwzględniania potrzeb innych ludzi i słuŜenia im. 
WYCHOWANIE 
• bogacenie Ŝycia wewnętrznego i potrzeb uczuciowych, 
• wyzwolenie potrzeb wyŜszych jako warunek samo rozwoju. 
PowyŜsze cele zostały w programie wyszczególnione dla poszczególnych jednostek 
lekcyjnych i tak sprecyzowane, aby dotyczyły pojedynczych zadań,  które uczeń wykonuje 
pod kierunkiem nauczyciela. 
 
TEMATY LEKCJI W KLASIE V:  
1. Ciekawe problemy, waŜne pytania, czyli o tematyce naszych spotkań. 
2. Rodzina w Ŝyciu człowieka. 
3. I wy studiujecie w „Akademii Dobra”. 
4. Jestem gałązką drzewa genealogicznego. 
5. Sztuka Ŝycia rodzinnego. 
6. Rodzicielstwo: Mama, Tata, Ja i... 
7. Rodzi się człowiek. 
8. Dojrzewanie: ca się ze mną dzieje? 
9. Trudny czas dojrzewania. 
10. Sfera intymności –sfera bezpieczeństwa. 
11. Odpowiedzialność za słowo. 
12. W kręgu kolegów i koleŜanek. 
13. Rola męŜczyzny w Ŝyciu rodziny. 
14. Rola kobiety w Ŝyciu rodziny. 
 
Zajęcia będą prowadzone przez pedagoga szkolnego p. Marzenę Klempka . 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          


