
MATERIAŁ DO ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – ODDZIAŁ 4A i 4C- cz.3 

 

ZAJĘCIA: INTERNET – ŚWIAT PRAWDZIWY CZY NIEPRAWDZIWY. 

Internet jest wynalazkiem XX wieku. To bez wątpienia jeden z największych 

wynalazków wszech czasów. Rozwój sieci zmienił świat raz na zawsze.  

Internet daje nieskończenie wiele propozycji spędzania czasu wolnego 

(muzyka, gry komputerowe, teledyski, filmy, telewizja). 

Internet jest dla Was także miejscem, w którym poznajecie nowe osoby  

i utrzymujecie kontakty ze znajomymi (np. facebook). 

Zalety internetu: 

 Robienie zakupów, 

 Opłata rachunków, 

 Rezerwacja biletu, 

 Szukanie pracy, 

 Wykonywanie pracy, 

 Pomoc w nauce, 

 Oglądanie filmów.  

Czy jednak osobiste spotkania nie wydają się Wam bardziej wartościowe? Można wtedy 

zobaczyć czyjś uśmiech i lepiej odgadnąć, co ta osoba naprawdę myśli i czuje. Nawet gdybyśmy 

mieli milion emotikonów, one nigdy nie oddadzą prawdziwych uczuć w realnym świecie: 

radości, zadowolenia, smutku czy złości. 

 

Dobrze wychowani internauci. 

Pierwsza i najważniejsza zasada brzmi: zachowujcie się w internecie tak, jak 

zachowalibyście się w świecie realnym. 

Przykre słowo, choć wyświetlone na tablecie, a nie wypowiedziane twarzą  

w twarz, sprawia taki sam ból. 

 

Druga zasad brzmi: nie ujawniajcie w internecie informacji o sobie i swojej rodzinie. 

Trzecia zasada: tak jak w świecie realnym reagujecie na niesprawiedliwe traktowanie, tak też 

przyjmijcie identyczną postawę na portalach społecznościowych, na forach,  

w komunikatorach. 

Nieograniczone możliwości internetu sprawiają, ze czasem łatwo zapominamy, że równie 

wartościowe rozrywki oferuje świat rzeczywisty (np. uprawianie sportu, czytanie książki). 



Należy zachować zdrowy rozsądek, bo od internetu i urządzeń 

elektronicznych łatwo można się uzależnić. Żyjemy w czasach, kiedy dwa 

światy – wirtualny i realny – przenikają się.  

Ćwiczenie 1. 

Jak uniknąć uzależnienia od internetu? Podaj kilka pomysłów. Następnie stwórz 

listę rad dla młodego internauty. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ćwiczenie 2.  Quiz 

Rozwiąż poniższy quiz. 

1. Wolę zadzwonić do kogoś, niż się spotkać i porozmawiać.    TAK/NIE 

2. Nie potrafię wyobrazić sobie dnia bez telefonu komórkowego.  TAK/NIE 

3. Nie wyłączam komórki nawet w szkole, kinie, u lekarza.   TAK/NIE 

4. Rodzice mówią, ze rozmawiam przez telefon bez przerwy.  TAK/NIE 

5. Kiedy zapomnę z domu komórki, zawsze po nią wracam.  TAK/NIE 

6. Pierwszą rzeczą, którą biorę do ręki po przebudzeniu się, jest telefon komórkowy.    TAK/NIE 

7. Codziennie wysyłam więcej niż 5 sms-ów.    TAK/NIE 

8. Kiedy się uczę, komórkę mam zawsze od ręką.    TAK/NIE 

 

 

ZAJĘCIA: PRZEKAZYWANIE ŻYCIA – BUDOWA I FIZJOLOGIA UKŁADU 

ROZRODCZEGO KOBIETY (1 lekcja dla grupy dziewcząt) 

Wiemy już, że człowiek jest istotą płciową. Każdy z nas ma narządy, które decydują o tym, że 

jesteśmy kobietą lub mężczyzną. Narządy te są bardzo ważne, bo umożliwiają przekazywanie 

życia. Dzięki nim rodzice mogą mieć dzieci. Te sprawy należy traktować z powagą  

i poszanowaniem. 



Żeńskie narządy rozrodcze: 

• Macica – narząd, w którym „mieszka” dziecko. 

• Jajowody – narząd, w którym spotyka się komórka jajowa  

z plemnikiem. 

• Jajniki – narząd, w którym dojrzewa komórka jajowa. 

 

 

Jajeczkowanie (owulacja) – moment opuszczenia komórki jajowej z jajnika.  

Komórka jajowa = żeńska komórka rozrodcza. 

Rodzicielstwo jest dopełnieniem życia rodzinnego. 

Macierzyństwo stanie się częścią waszego życia w 

przyszłości. 

Dojrzewanie to okres, w którym organizm 

przygotowuje się do dorosłości, a szczególnie do 

macierzyństwa. 

 

Ćwiczenie 1. 

Zastanów się, co oznacza słowo „macierzyństwo”. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ZAJĘCIA: PRZEKAZYWANIE ŻYCIA – BUDOWA I FIZJOLOGIA UKŁADU 

ROZRODCZEGO MĘŻCZYZNY (1 lekcja dla grupy chłopców) 

Wiemy już, że człowiek jest istotą płciową. Każdy z nas ma narządy, które decydują o tym, że 

jesteśmy kobietą lub mężczyzną. Narządy te są bardzo ważne, bo umożliwiają przekazywanie 

życia. Dzięki nim rodzice mogą mieć dzieci. Te sprawy należy traktować z powagą  

i poszanowaniem. 



 

Męskie narządy rozrodcze: 

• Moszna (worek mosznowy) – narząd, w którym 

znajdują się jądra. 

• Jądra – narząd, który produkuje plemniki (komórki 

rozrodcze męskie). 

• Najądrze – narząd, w którym dojrzewają plemniki. 

 

 

Plemniki = męskie komórki rozrodcze. 

 

Rodzicielstwo jest dopełnieniem życia rodzinnego. Ojcostwo stanie 

się częścią waszego życia w przyszłości. 

Dojrzewanie to okres, w którym organizm przygotowuje się do 

dorosłości, a szczególnie do ojcostwa. 

W okresie dojrzewania zaczynasz stawać się mężczyzną. W okresie 

dojrzewania zaobserwujesz u siebie zmiany dotyczące budowy ciała i zmian w narządach 

rozrodczych. 

Ćwiczenie 1. 

Zastanów się, co oznacza słowo „ojcostwo”. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  


