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Lista pomocy do prowadzenia zajęć z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (katalog nie stanowi zbioru zamkniętego). 

 

LP. Nazwa Opis Link Cena 

1.  Gra edukacyjna 

„Młodzi w sieci” 

2019 

 

Gra karciana. 

Gra edukacyjna „Młodzi w sieci”, stworzona została 

przez praktyków pracy z młodzieżą – psychologa, 

pedagoga, animatora oraz nastolatkę. Przetestowana w 

wielu różnorodnych grupach wiekowych. 

Gra pomoże Ci zacząć rozmowę z młodymi, a im 

zrozumieć że świat wirtualny, może nieść prawdziwe 

zagrożenia. 

Gra wymaga strategii, wykazania się zdolnością 

planowania i podejmowania wykalkulowanego ryzyka. 

Uczy też, że choć istnieje wiele sposobów radzenia sobie 

z zagrożeniami w świecie wirtualnym, nigdy nie 

zaszkodzi porozmawiać o nich z rodzicami. 

 

Gra edukacyjna „Młodzi w sieci” 2019 – 

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i 

Psychoterapii (edukacja-zdrowotna.pl) 

 

120 zł - 4 zestawy 

(dla 20 graczy) 

 

2.  Płodność człowieka. 

Plansze dydaktyczne 

Zbiór 17 plansz, który może być z powodzeniem 

wykorzystany na lekcjach biologii i wychowania do życia 

w rodzinie. Zestaw ciekawych zdjęć i plansz dotyczących 

prokreacji człowieka (anatomia i fizjologia układu 

rozrodczego kobiety i mężczyzny)  dają podstawę 

niezbędnej wiedzy do akceptacji postawy 

odpowiedzialnego rodzicielstwa. Nowoczesne ujęcie, 

rzetelnie podane informacje, ciekawa oprawa plastyczna 

czynią tę pomoc bardzo atrakcyjną i potrzebną w każdej 

placówce oświatowej, szczególnie w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Płodność człowieka. Plansze 

dydaktyczne - Płodność człowieka 

(ksiegarniarubikon.pl) 

95,00 zł 

https://www.edukacja-zdrowotna.pl/gra-mlodzi-w-sieci-2019/
https://www.edukacja-zdrowotna.pl/gra-mlodzi-w-sieci-2019/
https://www.edukacja-zdrowotna.pl/gra-mlodzi-w-sieci-2019/
https://www.ksiegarniarubikon.pl/plodnosc-czlowieka-plansze-dydaktyczne,3,7,183
https://www.ksiegarniarubikon.pl/plodnosc-czlowieka-plansze-dydaktyczne,3,7,183
https://www.ksiegarniarubikon.pl/plodnosc-czlowieka-plansze-dydaktyczne,3,7,183


 
 

Projekt pn. „Dla Rodziny” realizowany przez Fundację e-Prosperity jest współfinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki. 

 

SPIS TABLIC 

 

1. Hormonalna regulacja procesów rozrodczych 

2. Żeński układ płciowy 

3. Męski układ płciowy 

4. Komórka jajowa i plemnik 

5. Owulacja 

6. Zapłodnienie i zagnieżdżenie się zarodka 

7. Dziecko w 8. tygodniu od poczęcia 

8. Poród 

9. Poziomy hormonów, fazy cyklu 

10. Cykle owulacyjne różnej długości 

11. Działanie hormonów w cyklu miesiączkowym 

12. Objawy śluzowe 

13. Metoda owulacji Billingsów 

14. Możliwość planowania płci dziecka 

15. Zmiany podstawowej temperatury ciała (PTC) 

16. Karta obserwacji cyklu – metoda angielska 

17. Środki antykoncepcyjne i przeciwzagnieżdżeniowe 

 

3.  Zdrowo żyć, pięknie 

żyć. Scenariusze 

profilaktyczne 

szkoła podstawowa i 

gimnazjum 

Zbiór 36 scenariuszy teatralnych dotyczących szeroko 

rozumianej profilaktyki uzależnień nagrodzonych m.in. 

przez PARPĘ. 

Zagadnienia te można realizować na różne 

sposoby.Przede wszystkim jednak chodzi o to, by nie 

moralizować i nie nudzić, ale posługując się pomysłowym 

scenariuszem i nawiązując do różnych codziennych 

sytuacji pokazać młodym ludziom, że „lepiej zapobiegać 

niż leczyć”. Teatr, przedstawienie, scenki dramowe – 

mogą zdziałać naprawdę wiele... 

Zaprezentowane w niniejszej książce scenariusze dają 

wychowankowi nowe spojrzenie na wiele trudnych 

problemów i podpowiedź, jak praktycznie sobie z nimi 

radzić. Dla wychowawcy wiele tekstów może stanowić 

inspirację do prowadzenia własnych, autorskich zajęć. 

Opublikowane materiały wskazują na szkodliwe działanie 

nikotyny, alkoholu czy narkotyków, jak również 

przemocy i agresji, mediów czy anoreksji. 

Zdrowo żyć, pięknie żyć. Scenariusze 

profilaktyczne szkoła podstawowa i 

gimnazjum - Teatr w szkole 

(ksiegarniarubikon.pl) 

10,00 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/zdrowo-zyc-pieknie-zyc-scenariusze-profilaktycz,3,6,222
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zdrowo-zyc-pieknie-zyc-scenariusze-profilaktycz,3,6,222
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zdrowo-zyc-pieknie-zyc-scenariusze-profilaktycz,3,6,222
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zdrowo-zyc-pieknie-zyc-scenariusze-profilaktycz,3,6,222
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4.  Magdalena Rokicka 

Bogumił Strączek 

 

Bioetyka. 

Scenariusze zajęć i 

prezentacje 

multimedialne 

 

Informacje z biotechnologii i współczesnej medycyny są 

już włączone do nauczania szkolnego. Zapłodnienie 

pozaustrojowe, diagnostyka prenatalna, transplantacja 

narządów, komórki macierzyste – nowe techniki i terapie 

budzą wielkie nadzieje. Jednocześnie powstają obawy, że 

niewłaściwe ich wykorzystanie może spowodować 

gwałtowne załamanie wartości i norm moralnych. Stąd 

potrzeba etycznej refleksji nad granicami ingerencji w 

życie ludzkie. 

 

Wyjaśnienia i odpowiedzi na wiele pytań zawiera 

„Bioetyka dla młodych. Przewodnik”, a uzupełnieniem tej 

pozycji są scenariusze zajęć dla nauczycieli biologii, 

wychowania do życia w rodzinie oraz wychowawców i 

katechetów. 

Zaproponowane metody aktywizujące i prezentacje 

multimedialne pomogą uczniom uporządkować wiedzę, 

rozwinąć umiejętności i wykształcić właściwe postawy. 

Podejmowane problemy są tak istotne, że nie powinny 

być pominięte w edukacji młodego człowieka. 

 

Zestaw zawiera: 

1. książkę "Bioetyka. Scenariusze zajęć" 

2. płytę CD z prezentacjami multimedialnymi 

3. książkę "Przewodnik: bioetyka dla młodych" 

Bioetyka. Scenariusze zajęć i prezentacje 

multimedialne - Pomoce 

(ksiegarniarubikon.pl) 

39,00 zł 

5.  Model 10-tyg. 

Poczętego dziecka w 

wielkości naturalnej 

To naturalnej wielkości model dziecka w łonie matki w 

wieku 10 tygodni od poczęcia. Ma zaledwie 5 

centymetrów. Można go wziąć do ręki, przyjrzeć się mu 

uważnie, a przede wszystkim uświadomić sobie, jak 

każdy z nas kiedyś wyglądał. 

Model edukacyjny dziecka w 10 tyg. 

(zyciacud.pl) 
8,50 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/bioetyka-scenariusze-zajec-i-prezentacje-multimed,3,6,181
https://www.ksiegarniarubikon.pl/bioetyka-scenariusze-zajec-i-prezentacje-multimed,3,6,181
https://www.ksiegarniarubikon.pl/bioetyka-scenariusze-zajec-i-prezentacje-multimed,3,6,181
https://www.zyciacud.pl/model-edukacyjny-dziecka-w-10-tyg
https://www.zyciacud.pl/model-edukacyjny-dziecka-w-10-tyg
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6.  Elżbieta Wójcik 

 

Naturalne 

planowanie rodziny. 

Metoda objawowo-

termiczna według 

prof. dra med. J. 

Rotzera 

 

Ta niewielka książeczka zachęci dziewczęta do 

obserwacji rytmu płodności. Odczytywanie sygnałów 

pochodzących z własnego organizmu daje radość 

poznawania siebie i pomoże w przyszłym życiu 

małżeńskim realizować rodzicielstwo w sposób 

odpowiedzialny, bezstresowy i ekologiczny. Powodzenie 

tej pozycji tkwi w ekologicznym podejściu do płodności i 

wysokiej niezawodności (99,8%) metody Rotzera, 

zarówno w planowaniu jak i unikaniu poczęcia dziecka. 

Naturalna metoda rozpoznawania płodności wpływa na 

pogłębienie wzajemnej miłości i szacunku. Wśród 

małżeństw żyących zgodnie z prawami natury nie ma 

prawie wcale rozwodów (wg badań prof. Josefa Rotzera). 

Naturalne planowanie rodziny. Metoda 

objawowo-termiczna według prof. dra 

med. J. Rotzera - Płodność człowieka 

(ksiegarniarubikon.pl) 

8,50 zł 

7.  Barbara Charczuk 

 

Szkoła dialogu. 

Scenariusze i 

prezentacje 

multimedialne na 

spotkania z 

rodzicami 

 

 

Czy można sobie wyobrazić szkołę bez rodziców? 

Oczywiście nie. Rodzice zawsze stoją za dzieckiem. A 

bez dziecka nie byłoby szkoły i niepotrzebni byliby 

nauczyciele. Można zatem powiedzieć, że nauczyciele są 

„skazani” na kontakty z rodzicami. 

 

W książce znalazły się odpowiedzi na wiele ważnych 

pytań dotyczących organizowania współpracy z 

rodzicami oraz  propozycja wsparcia rodziców w 

wychowywaniu dzieci poprzez udział w 

zajęciach  edukacyjnych. Warsztatowa forma 

zajęć,  bazująca na nowoczesnym modelu kształcenia, 

czyli uczeniu się przez doświadczanie i wykorzystywanie 

aktywizujących metod i technik nauczania, wzbogacona 

prezentacją multimedialną, to doskonała propozycja dla 

współczesnego nauczyciela i rodzica. 

 

Autorka proponuje scenariusze 19 spotkań, których 

tematyka porusza ważne problemy wychowawcze. 

Zajęcia może przeprowadzić wychowawca dla rodziców z 

Szkoła dialogu. Scenariusze i prezentacje 

multimedialne na spotkania z rodzicami - 

Lekcje wychowawcze 

(ksiegarniarubikon.pl) 

39, 00 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/naturalne-planowanie-rodziny-metoda-objawowo-term,3,7,205
https://www.ksiegarniarubikon.pl/naturalne-planowanie-rodziny-metoda-objawowo-term,3,7,205
https://www.ksiegarniarubikon.pl/naturalne-planowanie-rodziny-metoda-objawowo-term,3,7,205
https://www.ksiegarniarubikon.pl/naturalne-planowanie-rodziny-metoda-objawowo-term,3,7,205
https://www.ksiegarniarubikon.pl/szkola-dialogu-scenariusze-i-prezentacje-multimed,3,5,195
https://www.ksiegarniarubikon.pl/szkola-dialogu-scenariusze-i-prezentacje-multimed,3,5,195
https://www.ksiegarniarubikon.pl/szkola-dialogu-scenariusze-i-prezentacje-multimed,3,5,195
https://www.ksiegarniarubikon.pl/szkola-dialogu-scenariusze-i-prezentacje-multimed,3,5,195
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jednej klasy, jak również pedagog czy psycholog szkolny 

dla chętnych rodziców z wielu klas. Praktycznie każde 

zajęcia stanowią swoistą całość, można je realizować w 

dowolnej kolejności i z dowolną częstotliwością. 

 

Dobra współpraca nauczycieli i rodziców to 

najistotniejszy warunek wszechstronnego rozwoju i 

edukacyjnego sukcesu dziecka. 

 

Spis prezentacji multimedialnych: 

 

1. Czy potrzebne nam wychowanie w szkole? 

2. Być dobrym czy fajnym rodzicem? 

3. Trudny czas dojrzewania. 

4. Odnaleźć wartość i sens życia. 

5. Rodzina w życiu człowieka. 

6. Miłość napędową siłą życia. 

7. Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami? 

8. Budowanie więzi z dzieckiem. 

9. Trudny świat emocji i uczuć. 

10. Sytuacje konfl iktowe, czyli o skutecznym 

porozumiewaniu się. 

11. Wartość ludzkiego życia. 

12. Gdy dziecko się źle zachowuje, czyli o karach w 

wychowaniu. 

13. Pochwała i nagroda pomocą w wychowaniu. 

14. Dać dziecku czas, czyli o codzienności i świętowaniu 

w rodzinie. 

15. Media w wychowaniu. 

16. Jak wspierać dziecko w kształtowaniu charakteru? 

17. Człowiek istotą płciową. 

18. Gdy dziecko interesuje się seksem. 

19. Pomoc dziecku i rodzinie. 

 

8.  Jarosław Jagiełą 

 

Komunikacja 

interpersonalna w 

szkole krótki 

Komunikacja tworzy wspólnotę. Dobra komunikacja 

zbliża ludzi do siebie, zła tworzy bariery i podziały.  W 

wyniku kontaktów społecznych, opartych na 

porozumieniu, człowiek wzbogaca i rozwija swoje 

niepowtarzalne JA. Ten poradnik jest ciekawą wędrówką 

Komunikacja interpersonalna w szkole 

krótki poradnik psychologiczny - 

Profilaktyka i wychowanie 

(ksiegarniarubikon.pl) 

15,00 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/komunikacja-interpersonalna-w-szkole-krotki-poradn,3,10,192
https://www.ksiegarniarubikon.pl/komunikacja-interpersonalna-w-szkole-krotki-poradn,3,10,192
https://www.ksiegarniarubikon.pl/komunikacja-interpersonalna-w-szkole-krotki-poradn,3,10,192
https://www.ksiegarniarubikon.pl/komunikacja-interpersonalna-w-szkole-krotki-poradn,3,10,192
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poradnik 

psychologiczny 

 

po różnorodnych aspektach procesu komunikacji w 

szkole, w towarzystwie wyimaginowanego modelu 

nauczyciela i jego typowego ucznia. Jak ustrzec się 

błędów porozumiewania się ze sobą? Jak rozszyfrować 

gry psychologiczne w relacjach uczeń - nauczyciel i 

odkryć prawdziwe intencje? Jak pokonywać bariery 

komunikacyjne? Na te i inne pytania próbuje 

odpowiedzieć autor publikacji, bazując na teorii analizy 

transakcyjnej. 

 

 

9.  Beata Mądra 

 

Odkryj skarb. 13 + 

 

Jeżeli… 

• jesteś nastolatką i budzi się w tobie pragnienie 

kochania, 

• śnisz o spotkaniu cudownego chłopaka, 

• jesteś zakochana z wzajemnością i chcesz 

przeczytać kilka rad dotyczących udanego 

chodzenia ze sobą, 

• nie wiesz, na jakich wartościach budować 

związek, gdyż z dotychczasowych wychodziłaś z 

poczuciem przegranej, 

• marzysz o wielkiej miłości,ale nie wiesz, czy 

romantyzm ma jeszcze sens, 

• pragniesz zrozumieć, na czym polega fenomen 

zakochania i miłości 

 

Odkryj skarb 13+ - Pomoce 

(ksiegarniarubikon.pl) 

15,50 zł 

10.  Marcin Mądry 

 

Pokonaj żywioł 13+ 

 

 

Jeżeli… 

• jesteś nastolatkiem i zaczynasz odczuwać silne 

pobudzenie zmysłów na samą myśl o tej jednej, 

jedynej dziewczynie, 

• nie wiesz, jak zaplanować ciekawą, twórczą 

randkę, 

• zastanawiasz się, jak nie zranić dziewczyny, w 

której się zakochałeś, a koledzy naciskają, że wy 

jeszcze nie…, 

• masz wątpliwości, czy oglądać porno, które 

możesz mieć za jednym kliknięciem, 

Pokonaj żywioł 13+ - Pomoce 

(ksiegarniarubikon.pl) 

15,50 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/odkryj-skarb-13,3,10,10921
https://www.ksiegarniarubikon.pl/odkryj-skarb-13,3,10,10921
https://www.ksiegarniarubikon.pl/pokonaj-zywiol-13,3,10,10922
https://www.ksiegarniarubikon.pl/pokonaj-zywiol-13,3,10,10922
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• pragniesz zrozumieć sens nowych wyzwań, z 

którymi musisz się zmierzyć 

 

 

11.  Ewa Kosińska, 

Barbara Zachara 

 

Profilaktyka 

pierwszorzędowa. 

Scenariusze zajęć 

 

Zestaw scenariuszy realizujący profilaktykę 

pierwszorzędową został przewidziany do pracy z 

uczniami w gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

Celem tzw. uprzedzających działań jest promowanie 

zdrowego trybu życia oraz niedopuszczenie do pojawiania 

się patologii społecznych. Pomoc w nabywaniu 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych chroni młodego człowieka przed zagrożeniem 

niedostosowania społecznego. 

 

Profilaktyka pierwszorzędowa. 

Scenariusze zajęć - Profilaktyka i 

wychowanie (ksiegarniarubikon.pl) 

10,00 zł 

12.  Anoreksja i bulimia 

- film na DVD 

Naiwne ofiary złudzeń oferowanych przez media - 

dziewczęta, dla których dieta i odchudzanie stały się 

przedmiotem psychicznej obsesji, narażają się na 

śmiertelne niebezpieczeństwo. Film uczy, jak bronić się 

przed przekroczeniem granic rozsądku, omawia też 

symptomy oraz następstwa anoreksji i bulimii. Program 

może być oglądany koedukacyjnie. 

 

Anoreksja i bulimia - film na DVD - 

Filmy edukacyjne (ksiegarniarubikon.pl) 

39,50 zł 

13.  Alkoholizm - film 

profilaktyczny na 

DVD 

Jak wyrastają herosi? – opowiada Leszek Kuzaj, kierowca 

rajdowy. Według niego alkohol jest ucieczką od życia 

ludzi słabych. O tym, że nie warto pić alkoholu 

przekonuje także Jacek Wójcicki, krakowski muzyk i 

kabareciarz. Najbardziej poruszająca jest wypowiedź 

Janusza, byłego alkoholika, który staczał się przez 25 lat, 

ale zdołał pokonać uzależnienie. 

„Nie przegrajcie swojego życia” – to prośba i wezwanie 

Janusza, skierowane do młodzieży. 

 

Filmy posiadają opcje włączenia napisów, nadają się dla 

uczniów z wadą słuchu. 

 

 

Alkoholizm - film profilaktyczny na 

DVD - Filmy edukacyjne 

(ksiegarniarubikon.pl) 

39,50 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/profilaktyka-pierwszorzedowa-scenariusze-zajec,3,10,220
https://www.ksiegarniarubikon.pl/profilaktyka-pierwszorzedowa-scenariusze-zajec,3,10,220
https://www.ksiegarniarubikon.pl/profilaktyka-pierwszorzedowa-scenariusze-zajec,3,10,220
https://www.ksiegarniarubikon.pl/anoreksja-i-bulimia-film-na-dvd,3,4,172
https://www.ksiegarniarubikon.pl/anoreksja-i-bulimia-film-na-dvd,3,4,172
https://www.ksiegarniarubikon.pl/alkoholizm-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,159
https://www.ksiegarniarubikon.pl/alkoholizm-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,159
https://www.ksiegarniarubikon.pl/alkoholizm-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,159
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14.  CUD MIŁOŚCI - 

film na DVD 

Sfilmowana przy użyciu najnowszych osiągnięć techniki 

przez światowej sławy fotografika, Lennarta Nilssona 

(autor hitu TV The Saga of Life) i przez wielokrotnie 

nagradzanego operatora kamery Svena Nyqvista. 

Docierają oni z kamerą i aparatem fotograficznym do 

wnętrza ciała kobiety, ukazując wielką tajemnicę poczęcia 

człowieka, życia płodowego aż po narodziny. 

 

CUD MIŁOŚCI - film na DVD - Filmy 

edukacyjne (ksiegarniarubikon.pl) 

30,00 zł 

15.  Sexting. Zaplątani w 

sieć. - film na DVD 

Korzystanie z Internetu jest tak powszechne, że stało się 

też nową metodą komunikacji, wymiany informacji, 

zwłaszcza wśród młodych ludzi. Często nie zdają sobie 

sprawy, że niektóre ich zachowania, czynione choćby dla 

żartu, jak np. zrobienie zdjęcia koleżance, przerobienie 

go, a następnie umieszczenie go ze złośliwym 

komentarzem na portalu, blogu, może nie tylko zniszczyć 

życie owej koleżance, ale jest karalne, jest przestępstwem. 

Chcemy uświadomić młodym ludziom, że w Internecie 

nikt nie jest anonimowy, poza tym raz umieszczony w 

Internecie materiał - zdjęcie czy też film - nie jest łatwo 

skasować, zaczyna żyć własnym życiem, kopiowany 

przez innych użytkowników. 

Sexting. Zaplątani w sieć. - film na DVD 

- Filmy edukacyjne 

(ksiegarniarubikon.pl) 

39,50 zł 

16.  Cyberbullying. 

Zaplątani w sieć. - 

film na DVD 

 

 

Korzystanie z Internetu jest tak powszechne, że stało się 

też nową metodą komunikacji, wymiany informacji, 

zwłaszcza wśród młodych ludzi. Często nie zdają sobie 

sprawy, że niektóre ich zachowania, czynione choćby dla 

żartu, jak np. zrobienie zdjęcia koleżance, przerobienie 

go, a następnie umieszczenie go ze złośliwym 

komentarzem na portalu, blogu, może nie tylko zniszczyć 

życie owej koleżance, ale jest karalne, jest przestępstwem. 

Chcemy uświadomić młodym ludziom, że w Internecie 

nikt nie jest anonimowy, poza tym raz umieszczony w 

Internecie materiał - zdjęcie czy też film - nie jest łatwo 

skasować, zaczyna żyć własnym życiem, kopiowany 

przez innych użytkowników. 

 

Film składa się z części fabularnej oraz komentarzy 

ekspertów. 

Do filmów dołączone są dwa scenariusze lekcji. 

 

Cyberbullying. Zaplątani w sieć. - film 

na DVD - Filmy edukacyjne 

(ksiegarniarubikon.pl) 

39,50 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/cud-milosci-film-na-dvd,3,4,4855
https://www.ksiegarniarubikon.pl/cud-milosci-film-na-dvd,3,4,4855
https://www.ksiegarniarubikon.pl/sexting-zaplatani-w-siec-film-na-dvd,3,4,176
https://www.ksiegarniarubikon.pl/sexting-zaplatani-w-siec-film-na-dvd,3,4,176
https://www.ksiegarniarubikon.pl/sexting-zaplatani-w-siec-film-na-dvd,3,4,176
https://www.ksiegarniarubikon.pl/cyberbullying-zaplatani-w-siec-film-na-dvd,3,4,173
https://www.ksiegarniarubikon.pl/cyberbullying-zaplatani-w-siec-film-na-dvd,3,4,173
https://www.ksiegarniarubikon.pl/cyberbullying-zaplatani-w-siec-film-na-dvd,3,4,173
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Film posiada opcje włączenia napisów, nadaje się dla 

uczniów z wadą słuchu. 

17.  Prostytucja - film 

profilaktyczny na 

DVD 

„Nie, to nie dla mnie” – tak podsumowuje swoją 

opowieść modelka i aktorka Agnieszka Maciąg, która 

otrzymywała niedwuznaczne propozycje od wielu 

mężczyzn. Uroda i atrakcyjność młodych kobiet 

przyciąga jak magnes i bardzo łatwo można znaleźć się na 

granicy prostytucji – stwierdza Anna Nocoń, także 

modelka. 

Te filmowe wypowiedzi zostały skonfrontowane z 

dramatyczną historią Justyny, galerianki, której udało się 

porzucić prostytucję. Kocha i chce być kochaną, ale czy 

wytrwa? 

 

Prostytucja - film profilaktyczny na 

DVD - Filmy edukacyjne 

(ksiegarniarubikon.pl) 

39,50 zł 

18.  Przemoc - film 

profilaktyczny na 

DVD 

Bić się na ulicy, czy sprawdzić się na macie lub siłowni? 

– takie wybory przewijają się w relacji filmowej. Z jednej 

strony 23-letni Bogusław, skazany na 12 lat więzienia za 

bójki i rozboje, a z drugiej bokser wagi lekkiej Maciej 

Zegan i zawodnik sportowy Tomasz Drwal, którzy 

proponują wyładowanie energii na workach 

treningowych. 

Dwie alternatywy, dwie drogi życiowe... 

Szanowni Państwo, cześć dochodu ze sprzedaży tych 

materiałów (1 zł od każdego filmu) zostanie przekazana 

na rzecz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, które pomaga 

ludziom bezdomnym. 

 

Przemoc - film profilaktyczny na DVD - 

Filmy edukacyjne (ksiegarniarubikon.pl) 

39,50 zł 

19.  Seksoholizm - film 

profilaktyczny na 

DVD 

Film opowiada o dramatycznej historii małżeństwa 

Łukasza i Julii. Uzależnienie Łukasza od pornografii i 

seksoholizm doprowadziły do zniszczenia relacji między 

nimi i rozstania. Kontakt z ekranem, zdjęciem i ucieczka 

w fantazje zastąpiły intymne więzi z Julią. Niemożność 

sprostania wzorcom lansowanym przez pornografię 

spowodowała u Łukasza zachwianie poczucia 

bezpieczeństwa i nieakceptowanie siebie. Osamotniony 

Łukasz poddaje się terapii. 

Seksoholizm - film profilaktyczny na 

DVD - Filmy edukacyjne 

(ksiegarniarubikon.pl) 

39,50 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/prostytucja-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,163
https://www.ksiegarniarubikon.pl/prostytucja-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,163
https://www.ksiegarniarubikon.pl/prostytucja-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,163
https://www.ksiegarniarubikon.pl/przemoc-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,164
https://www.ksiegarniarubikon.pl/przemoc-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,164
https://www.ksiegarniarubikon.pl/seksoholizm-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,165
https://www.ksiegarniarubikon.pl/seksoholizm-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,165
https://www.ksiegarniarubikon.pl/seksoholizm-film-profilaktyczny-na-dvd,3,4,165
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20.  Zagrożeni 

pornografią - film 

na DVD 

 

Relacja Marka, który wpadł w nałóg oglądania 

pornografii, symptomy uzależnienia i... ostatecznie 

zerwanie z nałogiem. Ta historia przekona młodzież, że 

pornografia nie zastąpi miłości i więzi uczuciowej w 

realu. 

 

Do filmu przygotowano scenariusz zajęć z prezentacją 

multimedialną dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych. Do pobrania ze strony 

www.wdz.edu.pl 

 

Zagrożeni pornografią - film na DVD - 

Filmy edukacyjne (ksiegarniarubikon.pl) 

39,50 zł 

21.  Zaplątani w sieć - 

pakiet 3 filmów na 

DVD 

 

Korzystanie z Internetu jest tak powszechne, że stało się 

też nową metodą komunikacji, wymiany informacji, 

zwłaszcza wśród młodych ludzi. Często nie zdają sobie 

sprawy, że niektóre ich zachowania, czynione choćby dla 

żartu, jak np. zrobienie zdjęcia koleżance, przerobienie 

go, a następnie umieszczenie go ze złośliwym 

komentarzem na portalu, blogu, może nie tylko zniszczyć 

życie owej koleżance, ale jest karalne, jest przestępstwem. 

Chcemy uświadomić młodym ludziom, że w Internecie 

nikt nie jest anonimowy, poza tym raz umieszczony w 

Internecie materiał - zdjęcie czy też film - nie jest łatwo 

skasować, zaczyna żyć własnym życiem, kopiowany 

przez innych użytkowników. 

 

Zaplątani w sieć - pakiet 3 filmów na 

DVD - Filmy edukacyjne 

(ksiegarniarubikon.pl) 

118,50 zł 

22.  Zakochanie i co 

dalej ... - seria 

trzech filmów 

 

Konwencja filmów jest fabularna, ale zrealizowana 

bardzo wiarygodnie, bez moralizowania. Historie są 

prawdziwe, a inspiracją do napisania scenariuszy były 

konkretne wydarzenia. Bardzo ważnym elementem filmu 

jest wypowiedź psychologa dra Szymona Grzelaka, 

zajmującego się zagadnieniami wychowania i profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży. W przystępny sposób, ze 

swadą, wyczuciem i ogromną znajomością tematu 

opowiada o uczuciach, inicjacji seksualnej i 

uzależnianiach seksualnych. Opiekę merytoryczną nad 

filmami sprawuje pedagog mgr Teresa Król, konsultant 

ds. wychowania prorodzinnego i seksualnego, autorka 

programów i współautorka podręczników do przedmiotu 

Zakochanie i co dalej... - Filmy 

edukacyjne (ksiegarniarubikon.pl) 

125 zł 

https://www.ksiegarniarubikon.pl/zagrozeni-pornografia-film-na-dvd,3,4,167
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zagrozeni-pornografia-film-na-dvd,3,4,167
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zaplatani-w-siec-pakiet-3-filmow-na-dvd,3,4,177
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zaplatani-w-siec-pakiet-3-filmow-na-dvd,3,4,177
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zaplatani-w-siec-pakiet-3-filmow-na-dvd,3,4,177
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zakochanie-i-co-dalej,3,4,511
https://www.ksiegarniarubikon.pl/zakochanie-i-co-dalej,3,4,511
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wychowanie do życia w rodzinie. Daje to gwarancję 

wysokiej jakości merytorycznej i spójności z programem 

nauczania. Każda płyta zawiera: film, wypowiedź 

eksperta dra Szymona Grzelaka oraz historię zapisaną 

przez młodego człowieka na blogu. W pakiecie również 

scenariusze 6 jednostek lekcyjnych do zrealizowania w 

sposób dynamiczny, nowatorski i twórczy, z 

zaangażowaniem wszystkich uczniów w klasie. 

 

FILM I – Filiżanka czekolady 

Zakochanie. Chłopak i dziewczyna – pierwsze związki 

Wcześniej czy później przychodzi pragnienie miłości; 

nastolatek chce już kochać i być kochanym. Pragnie 

rozwijać wspólny wewnętrzny świat, ufać, chce być 

cierpliwym, nie skrzywdzić siebie i innych, a także mieć 

czyste sumienie i szacunek do własnego zachowania. 

Takie dylematy przeżywają młodzi bohaterowie filmu, 

startujący w dorosłe życie. Ich historie potwierdzają 

jednak tezę, że młodość nie zawsze jest wolna od cierpień 

i życiowych dylematów. 

Jak więc rozumieć własną seksualność i dojrzale ją 

przeżywać? Jak kochać i być odpowiedzialnym za siebie i 

innych – to tematy do klasowej dyskusji, która może się 

zrodzić po obejrzeniu „Filiżanki czekolady”. 

 

FILM II – Ostry makijaż 

Wczesna inicjacja seksualna młodzieży 

W ciągu jednego roku przeciętny nastolatek obejrzy w TV 

ponad 9 tys. scen sugerujących współżycie seksualne, z 

czego ponad 7 tys. (około 80%) przedstawia seks 

pozamałżeński („Nasze Inspiracje”, nr 1/2012, s. 43). W 

mediach upowszechnia się i nagłaśnia informację, że 

wszyscy tak robią, bo seks to fizyczna przyjemność, 

oderwana od jakichkolwiek konsekwencji. 

Fabuła filmu „Ostry makijaż” podaje w wątpliwość te 

„prawdy”, aby wywołać dyskusję w klasie poruszającą 

najważniejsze życiowe tematy: prawdziwej miłości, 

satysfakcjonujących relacji, trwałości małżeństwa, 

czekania z seksem do ślubu itd. 
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FILM III – Tato 

Pornozniewolenie 

Jak rozmawiać z młodzieżą o pornografii, skoro jej 

dostępność w dobie komputerów, Internetu, telefonów 

komórkowych stała się o wiele łatwiejsza niż 

kiedykolwiek wcześniej? Jak uświadomić młodym 

ludziom, że pornografia prowadzi do przedmiotowego 

traktowania drugiej osoby, odrywa seks od miłości, 

małżeństwo od wierności i wolność od wartości? 

Ten krótki film o pornozniewoleniu (ojca i syna) wzbudzi 

u młodych odbiorców dylemat: wchodzić czy może raczej 

nie wchodzić na drogę uzależnienia i nałogu, z którego 

później bardzo trudno się wycofać. 

 

 

 


