
PODSTAWA PROGRAMOWA 

PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

II etap edukacyjny: klasy V-VI 

  

Cele kształcenia – wymagania ogólne: 

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się 

do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 

1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie. 

2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego 

czasu. 

3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich 

rozwiązywanie. 

4. Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania 

układu rozrodczego człowieka. 

5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny. 

6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z 

własnąpłcią; akceptacja i szacunek dla ciała. 

7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo 

rozwoju. 

8. Higiena okresu dojrzewania. 

9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne. 

10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, 

współpraca, empatia. 

11. Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów 

telewizyjnych. 

12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny. 

13. Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została 

zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Podział na grupy jednopłciowe 

stwarza możliwość otwarcia się na problemy i swobodne rozmowy na tematy bardziej 

intymne. Propozycji tematów do realizacji w grupach nie należy jednak traktować jako 

obligatoryjnej. Nauczyciel, znając uczniów i ich oczekiwania, sam może zdecydować o 

doborze zagadnień omawianych osobno z dziewczętami i z chłopcami. Specyfika przedmiotu 

wychowanie do życia w rodzinie polega również na tym, że zajęcia nie podlegają ocenie i nie 

mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie 

szkoły.  

Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania 

prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczeń 



niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi 

szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których 

rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich 

lekcjach. 

 


