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Plan godzin wychowawczych dla klasy VI c
na rok szkolny 2002/2003

opracowała: mgr Ewa Borowczak

Tematyka
/ ścieżki edukacyjne/

Cele Termin Osoby
odpowiedzialne

1. Wybieramy samorząd klasowy

Edukacja ekologiczna
2. Udział w akcji „Sprzątanieświata „

Edukacja ekologiczna
3. Udział w akcji „ Ratujmy kościańskie

kasztanowce „

4. Nasze propozycje godzin wychowawczych

• Przeprowadzenie wyborów

• Sprzątamy boisko szkolne i teren wokół boiska
• Kształtowanie właściwych postaw, budzenie współodpowiedzial-

ności za stanśrodowiska

• Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym środowisku

• Opracowanie planu godzin wychowawczych

Wrzesień Uczniowie
Wychowawca

Uczniowie
Wychowawca

Uczniowie
Wychowawca

Uczniowie
Wychowawca

1. Nasze prawa i obowiązki

2. Obchody 30- lecia szkoły

Edukacja prozdrowotna
3. Dzień dobry i co dalej .....

• Zapoznanie uczniów z „ szkolnym systemem oceniania „ oraz
Kodeksem ucznia

• Nabywanie umiejętności określania swoich praw i obowiązków
• Zapoznanie z harmonogramem obchodów
• Pogłębianie wiedzy na temat patrona szkoły
• Angażowanie się w życie szkoły
• Dbam o dobre imię mojej szkoły

• Ustalenie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w grupie
• Wpływ grupy na wzajemne odczucia i postawy
• Wzmacnianie więzi grupowej, eliminowanie egoizmu

Październik Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca
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4. Jak się uczyć ? Mój rozkład dnia • Uczymy się planowego i racjonalnego gospodarowania czasem
• Nabywanie umiejętności świadomego planowania rozkładu zajęć,

aby na naukę przeznaczyć odpowiednią ilość czasu

Październik Wychowawca

1. Niepodległość i wolność

Edukacja prozdrowotna
2. Poznaj samego siebie

Edukacja czytelnicza i medialna
3. Czym dla ciebie jest telewizja ?

4. Urządzamy Andrzejki klasowe

• Ukazanie trudnej drogi Polaków do odzyskania niepodległości i
wolności

• Kształtowanie szacunku dla ofiarności i bohaterstwa

• Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, wad i zalet
• Zachęcanie do wysiłku i wytrwałości w pracy nad sobą

• Poznanie korzyści i zagrożeń jakie niesie za sobą oglądanie
telewizji

• Uczeń potrafi wybrać z programu telewizyjnego interesujące go
programy

• Umiejętność krytycznego odbioru treści

• Wspólne planowanie i przygotowanie do zabawy Andrzejkowej,
przydział zadań i ich realizacja

• Wzmacnianie tradycji i zwyczajów ludowych

Listopad Wychowawca
Uczniowie

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca
Uczniowie

Edukacja prozdrowotna
1. Ja wczoraj, dziś, jutro

2. Organizacja i kultura czasu wolnego

3. Tradycje w naszej rodzinie związane z
obchodzeniemŚwiąt Bożego Narodzenia

• Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i
negatywnych emocji

• Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania
pomocy

• Ukazanie różnych form spędzania czasu wolnego
• Budzenie własnej aktywności uczniów w planowaniu dobrego

wypoczynku
• Nabywanie umiejętności dobrego gospodarowania czasem,

właściwym jego wykorzystaniem

• Nabywanie szacunku dla tradycji i kultywowania obrzędów
• Wiara w miłość i życzliwość ludzka

Grudzień Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca
Uczniowie
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4. Spotkanie wigilijne w klasie • Wspólne planowanie wigilii klasowej, przydział zadań
• Integracja zespołu klasowego
• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za dobre przygotowanie
• Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
• Kultura zachowania i stroju właściwa dla danego typu spotkania

Grudzień Wychowawca
Uczniowie

Profilaktyka
1. Jak radzić sobie ze stresem ?

Profilaktyka
2. Rozpoznajemy zachowania asertywne

3. Podsumowanie pracy za I semestr

• Poznanieźródeł stresu
• Poznanie metod pokonujących stres
• Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

• Poznanie pojęcia asertywności
• Poznanie własnego poziomu swobody w różnych sytuacjach
• Nabywanie umiejętności rozpoznawania reakcji agresywnych,

uległych i asertywnych

• Dokonanie samooceny swojego i innych zachowania
• Postępy i niepowodzenia w nauce

Styczeń Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Profilaktyka
1. Wpływ nikotyny na nasz organizm

2. Z dziejów miasta Kościana

Profilaktyka
3. Jak porozumiewywać się z innymi ?

4. Moje hobby

• Wpływ nikotyny na organizm
• Skutki palenia papierosów
• Poznanie przyczyn uzależnienia się od nikotyny
• Nabywanie umiejętności odmawiania palenia papierosów

• Poznajemy zabytki naszego miasta
• Historia i jej znaczenie wżyciu kościaniaków

• Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
• Poznajemy bariery komunikacyjne
• Ćwiczymy komunikat „ Ja „

• Prezentacja swojego hobby
• Rozwijanie zamiłowań kolekcjonerskich,

Luty Wychowawca

Wychowawca
Uczniowie

Wychowawca

Uczniowie
Wychowawca



4

1. Idealna dziewczyna – dobra koleżanka

Edukacja ekologiczna
2. Człowiek zmieniaświat

Profilaktyka
3. Wpływ alkoholu na organizm

4. Jak zachować się podczas zagrożenia
Pożarowego ?

• Uczymy się mówić o tym co czujemy, czego potrzebujemy i
czego oczekujemy od innych

• Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się
• Przygotowanie upominków dla koleżanek

• Budzenie współodpowiedzialności za stanśrodowiska
• Kształtowanie właściwych postaw
• Uwrażliwianie na piękno natury

• Oddziaływanie alkoholu na organizm
• Rozbudzanieświadomości czujności wobec potencjalnych

zagrożeń
• Nabywanie umiejętności chronienia siebie, w tym niekonflikto-

wego odmawiania

• Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej
• Nabywanie praktycznych umiejętności w sytuacji zagrożenia

pożarowego
• Kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo przy

obsłudze sprzętu gospodarstwa domowego

Marzec Wychowawca
Uczniowie

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca
Pracownik Państwowej
Straży Pożarnej

Edukacja prozdrowotna
1. Dojrzewanie – czy jesteś przygotowany na

zmiany ?

Edukacja prozdrowotna
2. Czy aktywność fizyczna może pomóc mi

w życiu ?

Profilaktyka
3. Moje lęki i niepokoje

• Zmienność i emocjonalność to cechy okresu dojrzewania
• Uczeń potrafi rozpoznać własne emocje i panować nad nimi
• Dostrzegamy różnice pomiędzy dobrym a złym samopoczuciem
• Uczeń potrafi świadomie kierować swoimi zachowaniami

• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i kondycję
fizyczną

• Budzenie własnej aktywności fizycznej w planowaniu dobrego
wypoczynku

• Kształtowanie nawyku obcowania z naturą

• Uczymy się mówić o tym co czujemy, czego potrzebujemy

Kwiecień Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca
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Profilaktyka
4. Jak porozumiewywać się z innymi ?

• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi
emocjami

• Kształtowanie umiejętności efektywnego komunikowania się
• Poznajemy bariery komunikacyjne
• Budowanie udanych relacje z innymi

Kwiecień Wychowawca

Wychowawca

1. Sympatie i przyjaźnie

2. Jakim człowiekiem chcę być ?

3. Kocham swoich rodziców za ......

4. Wpływ muzyki na człowieka

• Bliskie związki między chłopcami i dziewczynkami
• Znaczenie słów: przyjaźń
• Budowanie udanych relacji

• Znajomość celu do którego chcemy dążyć
• Umiem ocenić samego siebie
• Korzyści wynikające z pracy nad sobą

• Okazywanie miłości rodzicielskiej ich bezinteresowności i
poświęcenia

• Kształtowanie postawy równowagi w „ dawaniu i braniu „
• Przygotowanie miłej niespodzianki dla mamy i taty

• Rozbudzanie indywidualnych zainteresowań
• Rozwijanie umiejętności rozumienia sztuki
• Kształtowanie kultury osobistej we właściwym odbiorze i

obcowaniu z sztuką

Maj Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca
Uczniowie

Wychowawca

1. Recepta na nudę

Edukacja prozdrowotna
2. Zdradliwe promienie słoneczne

• Różne formy spędzania wolnego czasu
• Budzenie własnej aktywności
• Kształtowanie nawyku dobrego gospodarowania czasem
• Rozwijanie indywidualnych zainteresowań

• Dostrzegamy związek działań człowieka z takim zjawiskiem jak
dziura ozonowa

• Sposoby zabezpieczenia przed szkodliwymi promieniami
słonecznymi

Czerwiec Wychowawca

Wychowawca
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Zadania wychowawcy klasy na ten rok szkolny:

- diagnozowanie warunkówżycia i nauki swoich wychowanków
- diagnozowanie różnych przejawówżycia w klasie
- współpraca z rodzicami:

• comiesięczne spotkania / podnoszenie kompetencji psychologiczno - pedagogicznych rodziców /
• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowanie

wspólnych inicjatyw wychowawczych
• włączanie rodziców do aktywnego udziałuw działaniach profilaktycznych
• rozpoznawanie oczekiwań rodziców
• planowanie i organizowanie imprez klasowych
• pozyskiwanie rodziców jako ekspertów

- współpraca z pedagogiem i psychologiem oraz PPP
- ścisła współpraca z nauczycielami uczącymi
- zapraszanie na spotkania z rodzicami nauczycieli uczących
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