
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika zajęć WDŻ polega na tym, że 
są one prowadzone w szkołach obligatoryjnie, natomiast nie są obowiązkowe dla 
ucznia. Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z re-
spektowania praw rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich 
dzieci oraz jest konsekwencją funkcjonującego w Polsce porządku konstytucyjnego, który 
gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – o 
czym mowa w art. 48 ust. 1 oraz art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483). Nadrzędną pozycję rodziców 
uwzględniają również dokumenty międzynarodowe, m.in. art. 26 ust. 3, Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka podkreśla, że rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze na-
uczania, które oferowane jest ich dzieciom. 

Minister Edukacji Narodowej gwarantuje rodzicom respektowanie ich prawa, umieszcza- 
jąc w Rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, 
życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1079) następu-
jący zapis: „Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice 
(prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z 
udziału ucznia w zajęciach. Powyższe uwarunkowania prawne wskazują, że nauczyciele 
i wychowawcy mogą i powinni jedynie wspierać rodzinę w jej zadaniach wychowawczych, 
również w wychowaniu seksualnym. Często bywa tak, że rodzice nie potrafią lub nie chcą 
rozmawiać z dziećmi na temat seksualności i chętnie to zadanie powierzają szkole. Na-
uczyciel wychowania do życia w rodzinie, działając w imieniu rodziców, towarzyszy 
uczniom w drodze do dorosłości. 

Program „Wędrując ku dorosłości” do Nowej Podstawy Programowej (NPP), prze-
znaczony do realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w klasach V -VIII  
jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 roku, poz. 977). Natomiast 
konstrukcja programu „Wędrując ku dorosłości” wyczerpuje wymagania zawarte w rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia 
do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 752). 

Program „Wędrując ku dorosłości” opracowany został wg zalecanych standardów. Na-
uczyciel WDŻ otrzymuje dzięki temu programowi konkretne propozycje rozwiązań meto-
dycznych, które mogą stanowić podstawę dla zaplanowanego toku lekcji. 

TREŚCI dla klasy 5 

1. Gdzie dom, tam serce twoje  
2. Rodzina – moje okno na świat  



3. Emocje i uczucia  
4. Porozmawiajmy…  
5. Świętowanie  
6. Zaplanuj odpoczynek  
7. Mądry wybór w świecie gier  
8. Uprzejmość i uczynność  
9. Poszukiwany: przyjaciel  
10. Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt) 
11. Moje ciało (lekcja dla grupy chłopców) 
12. Dojrzewam (lekcja dla grupy dziewcząt) 
13. Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców) 
14. Dbam o higienę (lekcja dla grupy dziewcząt) 
15. Dbam o higienę (lekcja dla grupy chłopców) 
16. Zdrowy styl życia  (lekcja dla grupy dziewcząt) 
17. Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy chłopców) 
18. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy dziewcząt) 
19. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy chłopców) 

TREŚCI dla klasy 6

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie
2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie 
3. Jak rozwiązywać konflikty? 
4. Jak wykorzystać czas wolny? O świętowaniu 
5. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam...Powtórka z dojrzewania (dla grupy dziewcząt) 
6. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam...Powtórka z dojrzewania (dla grupy chłopców) 
7.  Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko (dla grupy dziewcząt)
8. Higiena i zdrowie nastolatka (dla grupy chłopców) 
9.  Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia (dla grupy dziewcząt)
10.  Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię? (dla grupy 
chłopców) 
11. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt) 
12. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców) 
13. Więzi koleżeńskie 
14.  Radość z przyjaźni 
15. „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych 
16.  Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?
17.  Media a moje miejsce w świecie (dla grupy dziewcząt)
18.  Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców)
19. Co się w życiu liczy? Plany małe i duże 

Treści dla kl. 7 

1. Rozwój człowieka  
2. Dojrzałość to znaczy…  
3. Dojrzewanie – rozwój fizyczny - lekcja dla grupy dziewcząt 
4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny - lekcja dla grupy chłopców 
5. Dojrzewanie – zmiany psychiczne - lekcja dla grupy dziewcząt 
6. Dojrzewanie – zmiany psychiczne - lekcja dla grupy chłopców 
7. Pierwsze uczucia  
8. Przekazywanie życia - lekcja dla grupy dziewcząt 



9. Przekazywanie życia - lekcja dla grupy chłopców 
10. Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? - lekcja dla grupy dziewcząt 
11. Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? - lekcja dla grupy chłopców 
12. Czas oczekiwania  
13. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo - lekcja dla grupy dziewcząt 
14. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo - lekcja dla grupy chłopców 
15. Komunikacja w rodzinie  
16. Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania  
17. Utrata wolności, czyli uzależnienia  
18. Uzależnienia behawioralne  
19. Ludzie drogowskazy  

Treści dla kl. 8 

1. Budowanie relacji międzyosobowych 
2. Na początek: zakochanie  
3. O etapach i rodzajach miłości  
4/5. Rozwój psychoseksualny człowieka  
6/7. Seksualność człowieka  
8. Przedwczesna inicjacja seksualna Lekcja dla dziewcząt 
9. Przedwczesna inicjacja seksualna  
10. Choroby przenoszone drogą płciową  
11. AIDS  
12. Metody rozpoznawania płodności  
13. Metody rozpoznawania płodności  
14. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne  
15. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne  
16. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka  
17. Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?  
18. Dojrzałość do małżeństwa  
19. Wobec choroby, cierpienia i śmierci 


