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Wychowanie do życia w rodzinie                                                                       

(filmy edukacyjne dostępne 

w Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie) 
 

Seria „Człowiek, miłość, rodzina” 

 

1. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.1, [Pł.1] , Człowiek od poczęcia / reż. Izabela 

Drobotowicz-Orkisz. Wersja telewizyjna. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji 

"Źródło", 1999. - 1 płyta wizyjna (DVD) (22 min) : dźw., kolor. ; 12 cm  (nr inw. 1af) 

Tematyka poruszana w filmie: poczęcie jako moment powstania nowego życia, rozwój 

dziecka w łonie matki, odczuwanie świata zewnętrznego w życiu prenatalnym. 

2. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.2, [Pł.2] , Do progu dojrzewania / scen. i reż. 

Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 

1999. - 1 płyta wizyjna (DVD) (20 min) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 2af) 

Tematyka filmu: pierwsze kroki w samodzielność, identyfikacja z własną płcią, relacje 

rodzinne i środowiskowe, cechy charakteru, pierwsze negacje, dziewczęta i chłopcy.  

3. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.3, [Pł.3] , Tajemnice kobiecości / scen. i reż. 

Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 

1999. - 1 płyta wizyjna (DVD) (20 min) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 3af) 

Tematyka poruszana w filmie: przemiany fizyczne i psychiczne u dziewcząt w 

okresie dojrzewania, biologiczne mechanizmy dojrzewania (anatomia i 

fizjologia kobiety), cykliczne zmiany w organizmie kobiety (zalety 

obserwacji cyklu), higiena okresu dojrzewania, zróżnicowane tempo rozwoju, 

zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu. 

4. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.4, [Pł.4] , Tajemnice męskości / scen. i reż. 

Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 

1999. - 1 płyta wizyjna (DVD) (19 min) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 4af) 

Tematyka poruszana w filmie: przemiany fizyczne i psychiczne u chłopców w 

okresie dojrzewania, biologiczne mechanizmy dojrzewania (anatomia i 

fizjologia mężczyzny), higiena okresu dojrzewania, zróżnicowane tempo 

rozwoju, zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu, cele 

życiowe wynikające z identyfikacji płciowej. 
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5. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.5, [Pł.5] , Człowiek - istota płciowa / scen. i 

reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji 

"Źródło", 1999. - 1 płyta wizyjna (DVD) (24 min) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 5af) 

Tematyka poruszana w filmie: znaczenie różnic płci, wizja męskości, wizja 

kobiecości, miłość a pożądanie, jakie mogą być znaki miłości młodzieńczej?, 

różnice w przeżywaniu reakcji uczuciowych i seksualnych. 

6. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.6, [Pł. 6] , Etyka seksualności / scen. i reż. 

Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 

1999. - 1 płyta wizyjna (DVD) (25 min) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 6af) 

Tematyka poruszana w filmie: własne decyzje a otaczający świat mediów i 

mody, czy czekać z rozpoczęciem życia seksualnego?, umiejętność kierowania 

popędem seksualnym, antykoncepcja (rodzaje, sposób działania, skuteczność), 

wpływ antykoncepcji na zdrowie fizyczne i psychiczne (aspekt moralny), 

środki wczesnoporonne (aspekt biologiczny i etyczny). 

7. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.7, [Pł. 7] , Dramat aborcji / scen. i reż. Izabela 

Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 1999. - 

1 płyta wizyjna (DVD) (22 min) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 7af) 

Tematyka poruszana w filmie: medyczny i moralny aspekt aborcji, przyczyny 

podejmowania decyzji o aborcji, syndromy poaborcyjne, rozwiązania 

alternatywne. 

8. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.8, [Pł.8] , Naturalne planowanie rodziny / 

scen. Izabela Drobotowicz-Orkisz, Jacek Jarczyk. - Kraków : Zakład "Wychowawca" 

Fundacji "Źródło", 1999. - 1 płyta wizyjna (DVD) (29 min) : dźw., kolor. (nr inw. 8af) 

Tematyka poruszana w filmie: metoda termiczna ścisła i poszerzona, metoda 

owulacji Billingsa, metoda objawowo-termiczna, nowoczesne aparaty 

odczytujące płodność kobiety, skuteczność i zalety metod naturalnych, 

postawa mężczyzn. 

9. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.9, [Pł.9] , Czas oczekiwania / scen. i reż. 

Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 

1999. - 1 płyta wizyjna (DVD) (23 min) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 9af) 

Tematyka poruszana w filmie: kontakt matki z dzieckiem rozwijającym się w 

łonie matki, rola ojca w tym okresie, higiena w okresie ciąży, szkoła 

rodzenia (przygotowanie do porodu), rodzinny poród, naturalne karmienie. 

10. Człowiek, miłość, rodzina [Film]. Cz.10, [Pł.10] , Miłość / scen. i reż. Izabela 

Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Zakład "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 1999. - 

1 płyta wizyjna (DVD) (21 min) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 10af) 

Tematyka poruszana w filmie: miłość w historii i współczesności ukazana 

poprzez dzieła sztuki, filozofia miłości, uczucia (popędy, emocje), etapy 

rozwoju miłości, zróżnicowanie form miłości. 
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Seria „Wędrując ku dorosłości” 
 

1. Wędrując ku dorosłości [Film] : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie"  

dla V-VI klasy szkoły podstawowej. Pł. 1-2 / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik. - 

Kraków : "Rubikon", 2008. - 1 płyta wizyjna (DVD) (40 min + 48 min) + broszura     

(nr inw. 40-41 dvd + broszura 131dt) 

Płyta 1. zawiera filmy: W rodzinie (16 min.) ; Rodzinka na ringu (10 min) ; Co mi mówi 

lustro (14min). 

Płyta 2. zawiera filmy: Już dorastam. Dojrzewanie - chłopcy (10 min.) ; Droga ku 

narodzinom (19 min) ; Media i my. Internet, prasa, radio, telewizja, gry komputerowe, 

telefon komórkowy (19 min). 

Dołączona do zestawu broszura z konspektami zajęć uwzględnia i rozszerza 

poruszaną w filmach problematykę. 

2. Wędrując ku dorosłości [Film] : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie"  

dla klas I-III gimnazjum. Pł. 1-2 / scen. Teresa Król, Krystyna Maśnik. - Kraków : 

"Rubikon", 2009. - 1 płyta wizyjna (DVD) (50 min + 58 min) + broszura                       

(nr inw. 42-43 dvd + broszura 132dt) 

Płyta 1. zawiera filmy: Spotkania i rozstania (13 min.) ; My i oni, czyli więzi rodzinne 

(20 min) ; Gdy rodzą się nienajlepsze pomysły... (16 min). 

Płyta 2. zawiera filmy: Trochę o niej, trochę o nim (12min.) ;Warto wiedzieć...(25min) 

; Miłość i co dalej... (20 min). 

Dołączona do zestawu broszura z konspektami zajęć uwzględnia i rozszerza poruszaną 

w filmach problematykę. 

3. Wędrując ku dorosłości [Film] : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie"  

dla klas I-III liceum, technikum i szkół zawodowych. Pł. 1-2 / scen. Teresa Król, 

Krystyna Maśnik. - Kraków : "Rubikon", 2010. - 1 płyta wizyjna (DVD) (53 min +       

89 min) + broszura  (nr inw. 38-39 dvd + broszura 130dt) 

Płyta 1. zawiera filmy: Uczymy się kochać (14 min.) ; Seks, czyli wątpliwości i pytania 

(17 min) ; O miłości - rozmowy ważne i mniej ważne (21 min). 

Płyta 2. zawiera filmy: Jesteśmy razem (17 min.) ; Mieć dom - to mieć wiele (24 min) ; 

Dziecko - obietnica poranka (48 min). 

Dołączona do zestawu broszura z konspektami zajęć uwzględnia i rozszerza poruszaną 

w filmach problematykę. 

 

grudzień, 2022                              oprac. Ewa Pawłowska 

 

 


