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PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY II A
Rok szkolny 2003/2004

Przy opracowaniu planu pracy wykorzystano program autorski Bożeny Kowalczyk
„Edukacja dla zdrowego odżywiania”

Lp. Temat i zakres treści Cele dydaktyczno-wychowawcze Metody i środki
realizacji

Ścieżki
edukacyjne

Termin
realizacji

Uwagi

Uczniowie:
1. Tworzenie zasad pracy z

grupą (wybór
samorządu, sprawy
organizacyjne)

—formułują zasady pracy, które będą obowiązywały klasę
na zajęciach
—potrafią umotywować zasadę proponowaną przez siebie
od kontraktu klasowego

—pogadanka
—dyskusja
—przydział zadań
—analiza WSO,
statutu,
regulaminu
oceniania

—edukacja
czytelnicza i
medialna

IX

2. Rozpoznawanie,
nazywanie i wyrażanie
uczuć

—rozpoznają i nazywają uczucia
—wyrażają swoje uczucia i rozróżniają emocje, których
doświadczają inni

—prace w grupach
—odgrywanie ról

—edukacja
czytelnicza i
medialna

IX

3. Substancje
uzależniające: alkohol,
narkotyki, papierosy.

—rozróżniają naturalne i sztuczne(chemiczne) sposoby
osiągania dobrego samopoczucia
—znają substancje odurzające i mechanizm ich działania

—praca w grupach
—skojarzenia
—wykład
—omówienie
plansz

—edukacja
prozdrowotna

IX

4. Zdrowy styl życia —potrafią wziąć odpowiedzialność za zdrowie swoje i
innych

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna

IX

5. Poznajmy siebie Wiedzą:
—co to jest temperament
—rozróżniają (rodzaje temperamentu)
—potrafią określić cechy swojego temperamentu

—praca
indywidualna
—miniwykład

—edukacja
czytelnicza i
medialna

X
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6. Śladami Maksymiliana
Marii Kolbe

—wiedzą czego dokonał Maksymilian Maria Kolbe —opowiadanie
—dyskusja

—edukacja
regionalna

X

7. Postrzeganie siebie.
Podobieństwo i różnice
między ludźmi

—dostrzegają podobieństwa i różnice między ludźmi
—rozpoznają swoją tożsamość

—zabawa
—burza mózgów
—ćwiczenie
—ankieta

—edukacja
czytelnicza i
medialna

X

8. Narkotyki —uświadamiają sobie przyczyny, które powodują, że
młodzież sięga po narkotyki
—wymieniają skutki oddziaływania narkotyków na
organizm
—potrafią wskazać argumenty przemawiając za i przeciw
zażywania środków uzależniających

—burza mózgów
—pogadanka
—program
autorski „Pokonać
strach”
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna
—edukacja
ekologiczna

X

9. Tradycje żywieniowe w
naszych rodzinach

—wiedzą jakie tradycje żywieniowe panują w ich rodzinach
i czy są właściwe

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna

X

10. Wypowiadamy wojnę
wulgaryzmom

—wiedzą, co myśli otoczenie o człowieku używającym
wulgaryzmów
—znają zasady kultury mocy ojczystej

—prace w grupach
—ankieta
—scenki

—edukacja
czytelnicza i
medialna

XI

11. Nasze życie uczuciowe —potrafi nazwać podstawowe uczucia, których doświadcza
w życiu codziennym

—ćwiczenia
—dyskusja

—edukacja
czytelnicza

XI

12. Narodowe Święto
Niepodległości

—wiedzą, jakie były okoliczności uzyskania przez Polskę
niepodległości

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
europejska

XI

13. Używanie i nadużywanie
alkoholu.

—wiedzą, dlaczego ludzie sięgają po alkohol
—wymieniają skutki picia alkoholu
—dostrzegają różnicę między używaniem a nadużywaniem
alkoholu

—burza mózgów
—eksperyment
—dyskusja
—pogadanka

—edukacja
prozdrowotna
—edukacja
ekologiczna

XI

14. Zasady zdrowego
żywienia

—przestrzegają zasad zdrowego odżywiania —pogadanka
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna

XI

15. Wyrażanie uczuć —potrafią wyrazić swoje negatywne uczucia
—potrafią nazwać przyjazne uczucia
—uświadamiają sobie co ich uszczęśliwia, a co czyni
smutnymi

—zabawa
—ćwiczenia
—pogadanka

—edukacja
czytelnicza i
medialna

XII
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16. Piramida zdrowego
żywienia

—umieją rozróżniać produkty „zdrowe” i „niezdrowe”
—umieją „ułożyć” piramidę zdrowego żywienia

—pogadanka
—praca w grupach
—praca
indywidualna

—edukacja
prozdrowotna

XII

17. Zanim zapłoną świeczki
na choince...

—znają zwyczaje i obyczaje rodzinne oraz narodowe
—wiedzą jak ważne jest kultywowanie tradycji

—pogadanka
—praca w grupach
—dyskusja

—edukacja
regionalna

XII

18. Jacy jesteśmy? —określają własne cechy charakteru
—potrafią nazwać cechy innych osób
—potrafią się bawić w grupie

—zabawa
—krzyżówka
—dyskusja

—edukacja
czytelnicza i
medialna

I

19. Palenie papierosów i
jego skutki

—określają wpływ substancji smołowatych na układ
oddechowy
—znają przejściowe i trwałe skutki palenia papierosów

—miniwykład
—doświadczenie
—praca w grupach
—ankieta

—edukacja
prozdrowotna

I

20. Co to jest stres i jak
sobie z nim poradzić?

—wiedzą jakie są oznaki stresu i jak poradzić sobie ze
stresem

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
filozoficzna

I

21. Walcz gimnazjalisto —wiedzą jak uwierzyć w siebie
—umieją ocenić swoje możliwości

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
czytelnicza

I

22. Czy wiesz co jesz? —świadomie włączają do codziennych posiłków owoce i
warzywa
—dokonują wyboru pomiędzy „zdrową” i „niezdrową”
żywnością

—pogadanka
—praca w grupach
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna

I

23. Moje mocne strony —uświadamiają swoje mocne strony
—potrafią je rozpoznać u siebie

—burza mózgów
—ćwiczenia
—gra

—edukacja
czytelnicza i
medialna

II

24. Poznaj swoje sposoby
zachowania:
—asertywność
—uległość

—rozróżniają swoje zachowania agresywne, asertywne
uległe.
—znają przyczynę tych zachowań oraz ryzyko jakie niosą w
kontaktach z innymi

—ćwiczenia w
parach
—burza mózgów
—psychodramy

—edukacja
czytelnicza i
medialna

II
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—agresja
25. W zdrowym ciele

zdrowy duch
—wiedzą jaka jest aktywność ruchowa w różnych stanach
zdrowia

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna

II

26. Sprawni inaczej —potrafią docenić wartość cierpienia i ogrom walki z
własną niemocą

— pogadanka
—dyskusja

—edukacja
filozoficzna

III

27. Moja miejscowość i mój
region—historia i
tradycje

—wiedzą, jaka jest rola regionu i jego związki z innymi
regionami
—znają główne zabytki przyrody i architektury

—praca y grupach
—praca
indywidualna

—edukacja
regionalna

III

28. Jak widzą mnie inni —potrafią współdziałać z grupą
—potrafią odczytywać i rozpoznawać tzw. sprzeczne
sygnały

—miniwykład
—zabawa

—edukacja
czytelnicza i
medialna

III

29. Regularne spożywanie
posiłków

—wiedzą, jakie znaczenie dla zdrowia ma regularne
spożywanie posiłków

—praca w grupach
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna

III

30. Co wiemy o Europie? —znają nazwy wszystkich stolic europejskich
—wiedzą, jakie postacie i nazwy geograficzne są z nimi
związane

—pogadanka
—praca w grupach
—dyskusja

—edukacja
europejska

IV

31. Czy wszystko co
wyrzucamy, to śmieci?

—wiedzą jakie są rodzaje odpadów, które nadają się do
powtórnego przetworzenia

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
ekologiczna

IV

32. Przed podjęciem decyzji
o zażywaniu środków
uzależniających

—rozpoznają czynniki, które wpływają na podjęcie decyzji
—uzasadniają swój wybór dotyczący stosowania środków
uzależniających
—uświadamiają sobie, które osoby z otoczenia mają
największy wpływ na to, jakie podejmują decyzje

—praca
indywidualna
—ćwiczenie w
grupie
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna
—edukacja
ekologiczna

IV

33. Układanie jadłospisu w
zależności od
zapotrzebowania
organizmu(wiek, waga,
płeć)

—umieją ułożyć prawidłowy jadłospis —praca
indywidualna

—edukacja
prozdrowotna

IV

34. „Wy, którzy rzeczą
pospolitą władacie...”

—wiedzą na czym polega trud sprawowania władzy
—są świadomi tego, że władza i żądza władzy mogą być
niebezpieczne

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
regionalna

V
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35. Przemoc i dokuczanie to
też oblicza agresji

—wiedzą, że dokuczanie i wyśmiewanie to formy agresji
—wiedzą, że zachowując się agresywnie można innym
wyrządzić krzywdę

—ćwiczenie
—opowiadanie
—miniwykład

—edukacja
czytelnicza i
medialna

V

36. Dzień bez spotkania ze
sztuką jest dniem
straconym

—wiedzą czym jest sztuka
—potrafią dokonać wyboru dobrego filmu, książki czy
muzyki

—pogadanka
—praca w grupach

—edukacja
regionalna

V

37. Żywienie a
samopoczucie człowieka
oraz ryzyko
występowania chorób
nowotworowych

—rozumieją współzależność pomiędzy żywieniem a
samopoczuciem człowieka, a także ryzykiem występowania
niektórych chorób

—pogadanka
—referaty
uczniów
—dyskusja

—edukacja
prozdrowotna

V

38. Zdrowe i dobre życie —dostrzegają wartości dla których warto żyć
—uświadamiają sobie znaczenie pozytywnego myślenia o
sobie i dobrych kontaktów z innymi ludźmi

—burza mózgów
—zabawa
—wykład
—ćwiczenie
—reklama

—edukacja
czytelnicza i
medialna

VI

39. Prezentacja zdobytej
wiedzy o zdrowym
odżywianiu

—potrafią zaprezentować i przekazać zdobytą wiedzę —wystawa
zorganizowana w
świetlicy szklonej

—edukacja
czytelnicza i
medialna

VI

40. Jak spędzić bezpiecznie
wakacje?

—znają zasady korzystania z kąpielisk, poruszania się po
drogach

—pogadanka
—dyskusja

—edukacja
czytelnicza i
medialna

VI

Inne działania wychowawcze planowane w roku szkolnym 2003/2004:

—udział w akcji „Sprzątanie świata”—wrzesień
—klasowy dzień chłopca—wrzesień
—spotkanie z pedagogiem szkolnym—październik
—Święto Niepodległości—listopad
—klasowe Andrzejki—listopad
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—klasowa Wigilia i Mikołajki—grudzień
—dyskoteka noworoczna—styczeń
—klasowe Walentynki —luty
—klasowy Dzień Kobiet—marzec
—powitanie Wiosny—marzec
—spotkanie z pedagogiem szkolnym—kwiecień
—spotkanie z pielęgniarką szkolną—kwiecień
—Święto Konstytucji 3 Maja—maj
—dzień sportu—czerwiec
—zebrania z rodzicami—w ciągu roku szkolnego
—indywidualne spotkania z rodzicami—wg potrzeb
—wyjazdy na wycieczki bliższe i dalsze—cały rok szkolny

Opracowała:
Bożena Kowalczyk
Publiczne Gimnazjum nr 4
w Zduńskiej Woli


