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W S T Ę P

Dokonujące się w naszym kraju przemiany edukacyjne ukierunkowane są
między innymi na rozszerzenie zakresu odpowiedzialności nauczycieli
wychowawców za całościowy rozwój ucznia.

Zgodnie z założeniami nowej koncepcji kształcenia ogólnego mają oni – w
większym niż dotąd stopniu – wpływać na treści i przebieg procesu dydaktyczno
– wychowawczego, a także decydować o jego metodach i formach.

Przywilejem, ale i zadaniem nauczycieli, staje się wybór programu nauczania
i wychowania, a nawet samodzielne tworzenie programów, odpowiadających
ich własnym potrzebom i możliwościom, oraz przystosowanych do zespołów
uczniowskich, z jakimi pracują.

Lekcje do dyspozycji wychowawcy klasy – wbrew obiegowej opinii – mogą
mieć ogromne znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia.

Jak wiadomo, każdy człowiek przynosi naświat pewien potencjał, którego
wykorzystanie uzależnione jest w znacznej mierze od warunków, w jakich się
wychowuje oraz od sytuacji, w jakiej się znajdzie.

Odkrycie tego potencjału,a przede wszystkim umożliwienie młodemu
człowiekowi, by samodzielnie odkrył jaki jest i jakie ma możliwości oraz jak
może je pożytecznie wykorzystać – powinno dokonać się właśnie poprzez
prawidłowe wychowanie.

Z tego też powodu treści ścieżek edukacyjnych powinny być w mądry
sposób włączone do planów realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy
klasowego.

Drugi etap edukacyjny obejmuje swym zakresem następująceścieżki
dydaktyczne:

� Edukacja prozdrowotna;
� Edukacja ekologiczna;
� Edukacja czytelnicza i medialna;
� Wychowanie dożycia w społeczeństwie:

� Wychowanie dożycia w rodzinie;
� Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie;
� Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
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PROPOZYCJA PLANU REALIZACJI

GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY V

L.p.
Tematyka

zajęć
Termin
realizacji

Rodzaj
ścieżki
edukacyjnej

Treści
zawarte

w ścieżkach

1. Wspomnienia
z wakacji.

IX E.P.
E.E.

Zabawy ruchowe i
rekreacja, wypoczynek
czynny i bierny.
Wpływ codziennych
czynności na stan
środowiska naturalnego.

2. Organizacja zespołu
klasowego.

IX W.D.Ż.S. Życie w grupie – samorząd
uczniowski.

3. Prawa i obowiązki
ucznia.

IX W.D.Ż.S. Jednostka i grupa – więzi,
wartości, role,
podejmowanie decyzji,
konflikty, negocjacje.

4. Udział w akcji
„Sprzątanieświata”.

IX E.E. Wpływ codziennych
czynności i zachowań w
domu, szkole, miejscu
zabawy i pracy, na stan
środowiska naturalnego.
Styleżycia i ich związek z
wyczerpywaniem się
zasobów naturalnych.

5. Bawimy się razem
wesoło i
bezpiecznie:

1. Dzień
chłopaka;

2. Andrzejki;
3. Mikołajki;
4. Walentynki;
5. Dzień Kobiet;

IX/X

XI
XII
II
III

E.P.
W.D.Ż.S.

Bezpieczeństwo podczas
gier i zabaw ruchowych:
organizacja czasu wolnego;
podstawowe zasady i
reguły obowiązujące w
relacjach międzyludzkich.
Życie w grupie; wartości i
normyżycia społecznego.
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6. Pierwszy
Dzień Wiosny

7. Dzień Dziecka

III

VI

6. Problemy i potrzeby
kolegów
niepełnosprawnych.

X E.P. Problemy i potrzeby
kolegów
niepełnosprawnych, osób
chorych i starszych.

7. Ludzie pracy dla nas
– obchody Dnia
Nauczyciela.

X W.D.Ż.S. Jednostka, społeczeństwo,
naród, państwo: prawa i
obowiązki obywatelskie;
wartości i normyżycia
społecznego.

8. Środki masowej
komunikacji, czyli
media.

X E.C.M.
W.D.Ż.S.

Rodzaje mediów, ich istota
i zasady funkcjonowania;
zasady i kryteria wyboru
czasopism, książek, filmów
i programów TV.
Informacja czy perswazja?
Jawne i niejawne funkcje
środków masowej
komunikacji we
współczesnym
społeczeństwie
informacyjnym.

9. Pamiętamy o
zmarłych.

XI W.D.Ż.S. Przekaz wartości w
rodzinie; więzi rodzinne;
związki uczuciowe i inne
relacje. Lokalne miejsca
pamięci narodowej.

10. Dbamy o zwierzęta
i ptaki w czasie
zimy.

XI E.E. Wpływ codziennych
czynności i zachowań na
stanśrodowiska
naturalnego; przykłady
miejsc (w najbliższym
otoczeniu), w których
obserwuje się korzystne i
niekorzystne zmiany
zachodzące wśrodowisku
przyrodniczym.
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11. Umiejętność
świętowania.

XII W.D.Ż.S.
E.P.

Przekaz wartości i tradycji
w rodzinie, wspólne
świętowanie, spędzanie
wolnego czasu; więź
rodzinna.
Umiejętność świętowania
bez nadużywania alkoholu.

12. Spotkanie
opłatkowe.

XII W.D.Ż.S. Lokalne i regionalne
tradycje,święta, obyczaje i
zwyczaje; istota
koleżeństwa i przyjaźni,
wzajemny szacunek i
współpraca; wartości i
normyżycia społecznego.

13. Oceniamy nasze
zachowanie za I i II
semestr.

I, VI W.D.Ż.S. Jednostka i grupa.Życie w
grupie (więzi, wartości,
role, podejmowanie
decyzji, konflikty,
negocjacje).

14. Życie bez nałogów. I E.P. Przyczyny (namawianie i
presja ze strony otoczenia)
i skutki używaniaśrodków
psychoaktywnych i
nadużywania leków oraz
innych nałogów.

15. Zdrowo i
bezpiecznie
spędzamy wolny
czas.

I, VI E.P. Higiena ciała, odzieży,
obuwia, miejsca pracy i
wypoczynku;
bezpieczeństwo na drodze,
podczas gier i zabaw
ruchowych; pierwsza
pomoc w niektórych
urazach; zabawy ruchowe i
rekreacja; prawidłowa
organizacja czasu wolnego.

16. Jak spędziłem/am/
ferie zimowe?

II E.P. Prawidłowa organizacja
czasu wolnego.

17. Prawa i obowiązki
członków rodziny.

II W.D.Ż.S. Podstawowe funkcje
rodziny, z podkreśleniem
miejsca dziecka w rodzinie;
więź rodzinna, związki
uczuciowe i inne relacje;
macierzyństwo i ojcostwo.
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18. Tradycje i obrzędy
ludowe związane ze
Świętami
Wielkanocnymi.

III W.D.Ż.S.
E.C.M.

Lokalne i regionalne
tradycje,święta, obyczaje i
zwyczaje; miejscowe
podania, muzyka, sztuka
ludowa i folklor;
Wydawnictwa
informacyjne, literatura
popularno – naukowa,
czasopisma dziecięce i
młodzieżowe.

19. Zdrowe odżywianie. IV E.P.
E.C.M.

Urozmaicenie i regularność
posiłków, estetyka ich
spożywania,
zabezpieczenieżywności
przed zanieczyszczeniem i
zepsuciem;
Wydawnictwa popularno –
naukowe i informacyjne.

20. Zawody, w jakich
pracują moi rodzice.

IV W.D.Ż.S. Podstawowe funkcje
rodziny, rola matki i ojca.
Prawa i obowiązki
obywatelskie; wartości i
normyżycia społecznego;
kultura społeczna i
polityczna.

21. Historia naszego
regionu.

IV W.D.Ż.S.
E.C.M.

Ogólna charakterystyka
geograficzna i kulturowa
regionu; jego język, gwara i
nazewnictwo; elementy
historii regionu i ich
związek z tradycją własnej
rodziny.
Wydawnictwa
informacyjne; literatura
popularno – naukowa;
umiejętność wyszukiwania
potrzebnych danych.

22. Co i gdzie możemy
załatwić?

V W.D.Ż.S. Jednostka, społeczeństwo,
naród, państwo; samorząd
terytorialny.

23. Dbamy o nasze
najbliższe
środowisko.

V E.E. Degradacjaśrodowiska –
przyczyny, wpływ na
zdrowie człowieka oraz jej
związek z formami
działalności ludzi.
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24. Co nam może
zagrażać?

V E.P. Poznanie zagrożeń
cywilizacyjnych oraz
nabycie umiejętności
właściwego zachowania się
w przypadku kontaktu z
przedmiotami
niebezpiecznymi,
toksycznymi, łatwo
palnymi, wybuchowymi,
niewybuchami i
niewypałami.

Podczas opracowywania powyższego tekstu zastosowane zostały
następujące skróty:

� E.P.– Edukacja prozdrowotna;
� E.E. – Edukacja ekologiczna;
� E.C.M. – Edukacja czytelnicza i medialna;
� W.D.Ż.S.– Wychowanie dożycia w społeczeństwie.


