
Wychowanie do Życia w Rodzinie klasa 8 :  

Dzisiaj  temat :  

1. Rozwój psychoseksualny człowieka 

Na tej lekcji dowiecie się  : 

Jakie są czynniki biologiczne warunkujące 

płeć, o wpływie środowiska rodzinnego i 

rówieśniczego na rozwój psychoseksualny, o 

męskości i kobiecości oraz ich uzupełnianiu się 

Człowiek jest istota płciowa od momentu  poczęcia. Plemnik łączy się z komórką jajową i 

…..już nie ma odwrotu, już wiemy czy urodzi się chłopiec czy dziewczynka. Rządzi tym 

nauka zwana genetyką. 

Więcej dowiecie się na biologii , a tu tylko krótka informacja, a może długa ? Nie wiem co 

wiecie , a więc spróbuję wyjaśnić  

Każda komórka człowieka zawiera 23 pary 

chromosomów , a jedna z nich to para chromosomów 

płciowych. U kobiet dwa chromosomy XX u 

mężczyzn XY. Tak oznaczono  bo taki kształt 

przypominają pod mikroskopem elektronowym. 

Chromosomy zawierają geny , a one są 

odpowiedzialne za wiele naszych cech jak kolor 

oczu, grupa krwi, czy odstające uszy Plemniki i 

komórki jajowe maja tylko po jednym chromosomie 

każdej pary. Komórka jajowa zawsze chromosom , a 

plemnik albo X, albo Y. Płeć zależy od typu 

plemnika . Jeśli plemnik Y  połączy się z komórka 

jajową to urodzi się chłopiec , jeśli X to dziewczynka.  

Proste ? Prawda ?  

Od dawna człowiek chciałby mieć wpływ na to , 

jakiej płci będzie jego dziecko. Na szczęście tak nie jest !  Któż wie co by się działo z 

ludzkością gdyby przyszła moda  na posiadanie wyłącznie córek , a może synów ?! 

   

 

 

 



 

W  okresie życia płodowego w  7-8 tygodniu zaczynają się kształtować gruczoły płciowe i 

sześć  miesięcy później rodzi się noworodek CHŁOPIEC albo DZIEWCZYNKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dalsze poczucie przynależności dziecka do jednej płci znaczny wpływ maja rodzice. 

Wspierają seksualność dziecka i utrwalają tożsamość płciową poprzez : 

 podkreślanie płci w ubiorze, fryzurze  ,doborze zabawek i zabaw  

 prawidłowe nazywanie części ciała „na co dzień” i utrwalanie nazewnictwa, dziecko 

oczekuje od rodziców informacji o seksualności, stosownie do wieku 

  podkreślanie faktu: „jesteś dziewczynką/chłopcem, będziesz kobietą/mężczyzną” 

 Seksualność dziecka rozwija się w kontakcie z rodzicami. Wyrażanie miłości i 

świadomość ,że z miłości rodzi się nowe 

życie 

Podstawowym środowiskiem rozwoju 

psychoseksualnego, przez kilka pierwszych 

lat życia dziecka, jest jego RODZINA.  

Jednak wraz z wejściem  młodego człowieka w 

okres dojrzewania  to grupa rówieśnicza zaczyna 

odgrywać coraz większą rolę. Znaczenie grupy 

rówieśniczej w okresie rozwoju trudno przecenić. To wtedy zaczynamy zauważać  że różnimy 

się nie tylko fizyczne, ale i psychicznie. Dziewczyny odkrywają jak ważny jest dla nich świat 

wewnętrznych przeżyć , budowanie relacji, współpraca, klimat zaufania i akceptacji. U 

chłopców uwidacznia się ich „ zadaniowość „ skupiają się na tym co jest do zrobienia, chcą 

się wykazać, chętnie działają w pojedynkę, nie są skłonni do analizowania swoich emocji i 

rozmawianie o nich. 



Różnorodność  kobiecości i męskości nie powinna polegać na rywalizacji , ani na dominacji ( 

kto lepszy, kto gorszy ) tylko na wzajemnym uzupełnianiu się i dopełnianiu. 

 

Kobiecość i męskość , spotykając się i łącząc, maja szansę stworzyć nową   

wartość- szczęśliwy związek mężczyzny i kobiety, będący początkiem 

rodziny. 

 

 

 

 

Zastanów się – W jakim stopniu poprawne i bliskie relacje miedzy rodzicami 

wpływają na wzmocnienie poczucia przynależności do określonej płci ? 

 

 

 

 


