ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY IV
Oparty na programie Wędrując ku dorosłości
na rok szkolny 2019/2020
Nr kolejnej lekcji
Temat Miesiąc
1
Wspólnota domu, serca i myśli –funkcje rodziny. IX
2
Witaj w domu – funkcje prokreacyjna i opiekuńcza.
IX
3
Zasady i normy funkcje wychowawcza i socjalizacyjna. IX
4
Miłość, która scala funkcje psychiczno – uczuciowa i kontrolna. IX
5
Jesteśmy razem funkcje rekreacyjno – towarzyska kulturowa i ekonomiczna.
6
Człowiek istotą płciową.
X
7
Przekazywanie życia. (grupa dziewcząt)
X
8
Przekazanie życia.(grupa chłopców) X
9
U progu dojrzewania. ( grupa dziewcząt) XI
10
U progu dojrzewania.( grupa chłopców)
XI
11
Rodzi się dziecko. ( grupa dziewcząt)
XI
12
Rodzi się dziecko.( grupa chłopców)XI
13
Intymność. ( grupa dziewcząt )
XII
14
Intymność. ( grupa chłopców )
XII
15
Obrona własnej intymności. ( grupa dziewcząt)
XII
16
Obrona własnej intymności. ( grupa chłopców )
I
17
Koleżeństwo. I
18
Dobre wychowanie. I
19
Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy.
I

X

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY V
Oparty na programie Wędrując ku dorosłości
na rok szkolny 2019/2020
Nr kolejnej lekcji
Temat Miesiąc
1
O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań.
2
Kiedy dom jest przystanią, czyli funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny.
3
Jak tworzyć wspólnotę rodzinną, czyli o funkcji kulturowej, rekreacyjno- towarzyskiej oraz
integracyjno- kontrolnej.
4
Nie jesteście sami- funkcja opiekuńcza socjalizacyjna rodziny.
5
Akademia dobra, czyli o funkcji psychiczno- uczuciowej, wychowawczej oraz
samowychowaniu.
6
Gdzie zdarzają się problemy, gdzie szukać pomocy?
7
Kobiecość i męskość – czy rzeczywiście dwa różne światy ?
8
Dojrzewanie, czyli u progu dorosłości.
9
Raz euforia, a raz smutek, czyli o chwiejności emocjonalnej.
10
Już się zmieniam, staję się kobietą. (Lekcja dl grupy dziewcząt)
11
Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną. (Lekcja dla grupy chłopców)
12
Żeński układ rozrodczy. (Lekcja dla grupy dziewcząt)
13
Męski układ rozrodczy (Lekcja dla grupy chłopców)
14
Co się ze mną dzieje? Bank pytań. (Lekcja dla grupy dziewcząt)
15
Co się ze mną dzieje? Bank pytań. (Lekcja dla grupy chłopców)
16
Rodzi się dziecko. (Lekcja dla grupy dziewcząt)
17
Rodzi się dziecko. (Lekcja dla grupy chłopców)
18
Strefa intymności – strefą bezpieczeństwa. (Lekcja dla grupy dziewcząt)
19
Strefa intymności – strefą bezpieczeństwa. (Lekcja dla grupy chłopców)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY VI
Oparty na programie Wędrując ku dorosłości
na rok szkolny 2019/2020
Nr kolejnej lekcji
Temat Miesiąc
1
O budowaniu bliskiej relacji w rodzinie.
2
Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.
3
Konflikty, jak je rozwiązywać?
4
Czas wolny, jak go wykorzystać? Świętowanie.
5
Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam….. Powtórka z dojrzewania. (lekcja dla grupy
dziewcząt)
6
Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam….. Powtórka z dojrzewania. (lekcja dla grupy
chłopców)
7
Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko… (Lekcja dl grupy dziewcząt)
8
Higiena i zdrowie nastolatka> (Lekcja dla grupy chłopców)
9
Jedzenie wrogiem? Nastolatka i właściwe odżywianie. (Lekcja dla grupy dziewcząt)
10
Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię. (Lekcja dla grupy
chłopców)
11
Obrona własnej intymności. (Lekcja dla grupy dziewcząt)
12
Obrona własnej intymności. (Lekcja dla grupy chłopców)
13
Wśród koleżanek i kolegów. V
14
Radość przyjaźni.
15
„Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o elektronicznych mediach.
16
Cyberprzemoc – jak nie zostać jej ofiarą?
17
Media, a moje miejsce w świecie. (Lekcja dla grupy dziewcząt)
18
Media, a moje miejsce w świecie. (Lekcja dla grupy dziewcząt)
19
Co się w życiu liczy, czyli plany małe i duże.

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY VII
na rok szkolny 2019/2020 - oparty na programie „Wędrując ku dorosłości”
Nr kolejnej lekcji
Temat Miesiąc
1
Rozwój człowieka. IX
2
Dojrzałość , to znaczy…
IX
3
Dojrzewanie – rozwój fizyczny. ( grupa dziewcząt) IX
4
Dojrzewanie – rozwój fizyczny. ( grupa chłopców )IX
5
Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania. ( grupa dziewcząt ) X
6
Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania. ( grupa chłopców ) X
7
Pierwsze uczucia.
X
8
Przekazywanie życia. ( grupa dziewcząt) X
9
Przekazywanie życia. ( grupa chłopców) XI
10
Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy.(grupa dziewcząt) XI
11
Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy.(grupa chłopców) XI
12
Czas oczekiwania. XI
13
Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo.( grupa dziewcząt)
XII
14
Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo.( grupa chłopców)
XII
15
Komunikacja w rodzinie.
XII
16
Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania. I
17
Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.
I
18
Uzależnienie behawioralne. I
19
Ludzie drogowskazy. I

