
Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia  

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie - 23.06.2020 r. 

Temat: Seks pod paragrafem. 

Nauczę się rozróżnić zachowania seksualnie akceptowane w społeczeństwie od zachowań 

prawnie zabronionych. 

Pornografia – pisma, rysunki, obrazy o treści nieprzyzwoitej, przedstawiające sceny 

erotyczne.  

Żyjemy w warunkach, w których pojawiło się wiele zagrożeń, które znacznie przyczyniają się 

do pogłębienia kryzysu rodziny. Wpływają one destrukcyjnie na dzieci, młodzież i ludzi 

dorosłych.  

Pornografia działa jak narkotyk, wyzwala agresję i złe pragnienia. Narusza brutalnie prawo do 

intymności ludzkiego ciała. Prowadzi do zburzenia wewnętrznej harmonii w człowieku oraz 

do groźnych zmian w jego zachowaniu. 

Pornografia stanowi wielkie zagrożenie dla ładu społecznego, niszczy rodzinę, deprawuje 

dzieci i młodzież. Korzystanie z pornografii ma negatywny wpływ na rozwój osobowości, 

niszczy pozytywne normy moralne i obyczajowe, osłabia poczucie winy i wstydu. Pornografia 

niesie cierpienie jej ofiar. 

Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia  

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie - 25.06.2020 r. 

Temat: Po prostu Cię kocham … 

Nauczę się: odróżnić zauroczenie od miłości; opisać przejawy różnych rodzajów miłości;  analizować 

znaczenie zaufania i wierności dla budowania dobrych relacji z partnerem; odróżnić zachowania 

wynikające z szantażu emocjonalnego od wynikających z rzeczywistej miłości troski. 

Miłość jest procesem długotrwałym i dynamicznym, przebiegający w związku dwojga osób. 

Rodzaje miłości: 

- miłość platoniczna 

- miłość upodobania 

- miłość pożądania 



- miłość życzliwości. 

Miłość platoniczna: 

 Przeżywana jest w sferze duchowej, wolna od pożądania 

 W młodym wieku ma charakter idealistyczny 

 Przeżywana intensywnie i trwa zwykle krótko 

 Później (po latach) chętnie wspominana 

Miłość upodobania: 

 Fascynacja urodą, wyglądem 

 Odkrycie wartości drugiej osoby prowadzące do zachwytu 

 Romantyczne uczucia 

 Chęć przebywania razem 

 Jest „ślepa” nie dostrzega wad drugiej osoby 

Miłość pożądania: 

 Pragnienie możliwie najczęstszych kontaktów z drugą osobą 

 Pragnienie bliskości fizycznej 

 Ma naturę progresywną „coraz dalej” 

 Z biegiem czasu pojawia się znudzenie, chęć nowych wrażeń i odmiany 

Miłość życzliwości: 

 Bezwarunkowa 

 Nastawiona na dawanie i służbę 

 Odpowiedzialna za drugą osobę 

 Pragnąca szczęścia osoby ukochanej 

 Nigdy nie ustaje 

To, co przeczytaliście o miłości życzliwej, można wyrazić jeszcze w następujący sposób: Ten kto kocha 

prawdziwie, oddaje siebie samego, pragnie szczęścia osoby ukochanej, czuje się za nią 

odpowiedzialny, nigdy jej nie opuszcza. 

Miłość życzliwa jest najdoskonalsza, dlatego warto jej się uczyć. W dobrym związku małżeńskim 

współgrają ze sobą upodobanie, pożądanie i życzliwość, czyniąc miłość małżeńską dojrzałą. 

Fenomenem miłości jest to, że dawca jest jednocześnie biorcą. 

Hymn o miłości 

Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 



nie unosi się pychą; 

nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem 

nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje … 

Związek powinien opierać się na wierności i zaufaniu. 

Wierność – zachowanie zgodności między słowami a czynami, postępowanie zgodne z wyznawanymi 

zasadami. Wierność nie jest narzuconym nakazem, ale dobrowolną umową małżonków lub 

partnerów, świadomych wielu niebezpieczeństw i zagrożeń swej miłości. Oznacza deklarację dobrej 

woli dla ochrony miłości, małżeństwa i rodziny. Samo deklarowanie miłości wymaga pewnych 

warunków: pełnej dojrzałości emocjonalnej, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, za 

wytworzoną i świeżo rozkwitłą wspólnotę. Wierność to nie tylko deklaracja werbalna, ale wyraz całej 

osobowości. 

Zaufanie – w przypadku relacji międzyludzkich zaufanie dotyczy najczęściej uczciwości drugiej strony 

wobec nas, co niekoniecznie oznacza uczciwość wobec innych. Zaufanie jest jedną z podstawowych 

więzi międzyludzkich i bywa szczególnie cenne w sytuacjach kryzysowych. 

Szantaż emocjonalny polega na tym, że nasi bliscy grożą nam – bezpośrednio lub pośrednio- że nas 

ukarzą, jeśli nie zrobimy tego, czego sobie życzą. Dla nich szantaż emocjonalny jest środkiem do 

uzyskania poczucia bezpieczeństwa i sprawowania kontroli nad sytuacją, staje się obroną przed 

poczuciem krzywdy i lękiem. 

Szantażyści swoje groźby mogą wyrazić na wiele sposobów, np. 

„Gdybyś naprawdę mnie kochał ...” 

„Nie opuszczaj mnie, bo …” 

„Jesteś jedyną osobą, która może mi pomóc …” 

„Mógłbym wiele dla nich zrobić, gdybyś tylko …” 


