
Wychowanie do Życia w Rodzinie  

 

Dzisiejszy  temat :  

Metody rozpoznawania płodności 

 

Na tej lekcji dowiecie się :   

o wykorzystaniu rytmu płodności i 

niepłodności w cyklu kobiecym  w celu 

planowania rodziny, o zaletach 

naturalnego planowania rodziny NPR  

 

W siódmej klasie poznaliście budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i 

mężczyzny. Dowiedzieliście się jak dochodzi do poczęcia dziecka i jak przebiega ciąża. 

Jak zaprosić dziecko do życia, aby pojawiło się w czasie najkorzystniejszym dla niego i 

rodziców ? 

W życiu kobiety od okresu dojrzewania do przekwitania naprzemiennie, zgodnie z prawami 

fizjologii, przeplatają się okresy płodności i niepłodności. Zdrowy mężczyzna natomiast, jest 

płodny przez całe swoje dorosłe życie od dojrzewania do śmierci. W związku z tym wspólna 

płodność kobiety i mężczyzny (małżonków,) z którą wiąże się możliwość poczęcia 

dziecka, przypada na okres płodności kobiety . Dlatego prawidłowe rozpoznawanie stanu 

płodności kobiety umożliwia małżeństwu skuteczne i w pełni ekologiczne planowanie 

rodziny, wolne od uciekania się do jakichkolwiek środków czy działań zaburzających 

naturalną płodność lub przebieg współżycia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawową wiedzę o przebiegu cyklu owulacyjnego ( miesiączki ) przypomni 

mam znany już z klasy siódmej obrazek . 

Oznaczanie okresów płodności i  

nieplodności w cyklu 

 

Kolor czerwony- krwawienie 

miesiaczkowe 

 

Kolor żółty-okres niepłodności 

 

Kolor zielony- okres płodności       

( możliwe poczęcie dziecka ) 

 

Czarny trójkąt- owulacja                     

( jajeczkowanie ) 

 

 

Jajnik – rysunek pokazuje  w cyklu etapy dojrzewania i uwolnienia komórki 

jajowej 

Hormony- wykres pokazuje działanie hormonów estrogenów (kolor niebieski) i 

progesteronu ( kolor żółty )  

Macica- rysunek pokazuje wygląd błony śluzowej macicy 

Temperatura- wykres pokazuje wzrost podstawowej temperatury ciała po 

owulacji ( zapisywany przez kobiety w formie tabeli ) 

Płodność kobiety trwa tyle, ile życie komórki jajowej czyli ….jedną dobę w ciagu każdego 

cyklu. Wiemy jednak, że plemniki w obecności śluzu płodnego, przeżywaja w organizmie 

kobiety do 5 dni ( współżycie podjęte 5 dni przed owulacją może dać życie dziecku ) do 

okresu płodności dodajemy dzień kiedy nastepuje jajeczkowanie ( uwolnienie komórki 

jajowej ) oraz dodatkowo 3 dni podwyższonej temperatury u kobiety. Czyli razem 9 dni 

możliwej płodności kobiety. 



Wspomniany śluz płodny jest możliwy do obserwacji przez kobietę i różni się wyglądem od 

śluzu niepłodnego. Natomiast  informacja o temperaturze i wykres przedstawiony na obrazku 

wymaga od kobiety systematycznego pomiaru tej temperatury. Dziewczyny macie przed soba 

jeszcze wiele lat na obserwacje własnego cyklu, na akceptację i respektowanie biologicznego 

rytmu . Na poznanie jego wskazników- czyli śluz, temperatura , czasami ból owulacyjny ( u 

niektórych kobiet informuje z , którego jajnika następuje jajeczkowanie ) Cykl miesiaczkowy 

jest  taki sam dla wszystkich kobiet , bez względu na pochodzenie społeczne, narodowość, 

kolor skóry , wykonywany zawód czy religię. Nie zmarnujcie tego czasu na poznanie siebie . 

Warto dla własnego zdrowia mieć wiedzę dotycząca prawidłowego funkcjonowania naszego 

organizmu w tak ważnej kwesti jak poczęcie dziecka. 

ZALETY METOD ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI 

 Możliwość wyboru najkorzystniejszego momentu do poczęcia dziecka 

 Mozliwość unikniecia ciąży w czasie, gdy małżeństwo nie planuje poczęcia dziecka 

 Skuteczność i niewielkie koszty ( tylko zakup termometru ) 

 Znajomość dokładnej daty poczęcia dziecka ( nie tylko daty porodu ) 

 Odróżnienie objawów fizjologicznych od patologicznych ( chorobowych ) 

 Umacnianie więzi małżenskiej, wzajemnego zaufania i troski o dobro  

 Życie zgodne z naturą, wartościami, są etyczne szczescie 

 

Warto w przyszłe życie małżeńskie wnieść najwspanialszy posag- dokładną 

wiedzę o swojej płodnośći. 

Pytanie : 

Co to znaczy ekologiczne planowanie rodziny ? 

 

 


