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DLA KLASY I
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Opracowany zgodnie z obowiązującym w szkole
Planem Wychowawczym



Tematyka
miesiąca

Treści Sposoby realizacji Osiągnięcia

Ja- moja szkoła-
-moja przyszłość
1) Gimnazjum-
-nowy etap nauki

2) Poznajemy siebie
wzajemnie

1)- zapoznawanie się
z wychowawcą
i nauczycielami
uczącymi,
-ustalenie zasad
klasowych i norm
szkolnego
funkcjonowania,
- klasowy samorząd
uczniowski (czym
jest i czemu służy)

2)- integracja zespołu
klasowego,
- poznawanie siebie,

1)- burza mózgów
przy ustalaniu zasad
szkolnego
i klasowego
funkcjonowania,
- sformułowanie
kontraktu klasowego,
- pogadanka na temat
nauki w gimnazjum,
- ustalenie
harmonogramu
wydarzeń i imprez
klasowych np.
wycieczki,
filharmonia,
- zapoznanie
z regulaminami,

2)- zajęcia
z pedagogiem
( zabawy
integrujące),
- wycieczka,
- dyskoteka,

1)- uczniowie czują się
współgospodarzami
i organizatoramiżycia
w klasie,
- zmniejsza się w nich
bariera lęku wobec
nauczyciela,
-znają prawa
i obowiązki,

2)- uczniowie pokonują
bariery nieśmiałości
i lęku związane
z nowym etapem w ich
życiu,
- odkrywają nowych
przyjaciół, kolegów
i koleżanki,
- szkoła staje się
miejscem przyjaznym
dla ucznia,

Moje miejsce w
rodzinie i w grupie
rówieśniczej
1)Moja rodzina 1)- omówienie roli

rodzinyżyciu
człowieka,
- wskazanie na
wzajemne stosunki
między członkami
rodziny,
- przedstawienie
podziału
obowiązków
w rodzinie (roli ojca
i matki)

1)- pogadanka
dotycząca wyobrażeń
uczniów na temat
domu i rodziny,
- rysowanie
wymarzonego domu
i portretu rodziny
(wykonanie klasowej
wystawy),
- sporządzenie karty
informacyjnej
o przyszłej rodzinie,
- ankieta: Moja
wyspa szczęścia,

1)- uczniowie precyzują
swoje oczekiwania na
temat domu i rodziny,
- są świadomi,że
rodzina jest
najważniejszą wartością
w życiu każdego
człowieka,
- budowanie poczucia
współodpowiedzialności
za rodzinę,
-ukształtowanie
postawyżyczliwości
i wdzięczności dzieci
wobec swoich
rodziców,
- przygotowanie do
życia w przyszłej
rodzinie,



2) Ja i rówieśnicy 2)- wyjaśnienie
pojęcia: grupa, normy
społeczne,
- kształtowanie
nawyków kultury
życia na co dzień
w grupie
rówieśniczej,
- przedstawienie
sposobów
nawiązywania
kontaktów
interpersonalnych,
- ukształtowanie
umiejętności analizy
własnego
postępowania
w kontaktach
z innymi,

2)- pogadanka,
- drama, scenki
dotyczące ról
grupowych,
- projekcja filmu
„Współpraca”
(dyskusja o filmie)
-psychozabawy,

2)- uczniowie łatwo
nawiązują kontakty
w grupie
rówieśniczej,
- znają wartość
wspólnego działania
i współpracy
w grupie,
- w grupie łatwiej
radzą sobie
z niepowodzeniami
szkolnymi,

Wartość życia i cena
śmierci- świętość,
trwanie w kulturze,
pamięć w narodzie
1)Życie jako
najwyższa wartość

2) Pamięć o tych,
którzy odeszli

1)- poznawanie
wartości moralnych
i etycznych,
- kształtowanie
świadomego stosunku
do zasad
obowiązujących
w szkole,
- aktywizowanie
uczniów w dążeniu do
osiągnięcia przyjętych
przez siebie ideałów,

2)- szacunek wobec
narodowego
dziedzictwa,
- kultywowanie
tradycji rodzinnych,
narodowych,
regionalnych,

1)- ustalanie
hierarchii swoich
wartości,
- podawanie
przykładów
autorytetów
współczesnegoświata
( autorytety rodzinne,
literackie),
- pogadanki
i wykorzystanie
sytuacji bieżących
z życia klasy,

2)- praca przy
porządkowaniu
grobów,
- składanie kwiatów
w miejscach pamięci,
- kalendarium
ważnych wydarzeń
rocznicowych np. 11
listopada
- film,
- dyskusja,
-wyjścia do muzeów,

1)- uczeń docenia
wartość życia
ludzkiego,
- ma szacunek dla
drugiego człowieka,

2)- uczeń zna
najważniejsze
wydarzenia
historyczne,
- rozumie sens walki
o wolność,
- docenia wkład
wielkich Polaków
i codzienny wysiłek
w walce
o zachowanie
polskości,



Dobroć i miłosierdzie,
a także więzi
i podziały w rodzinie
i świecie
1) Kto to jest
altruista?

2) Świat wspólnych
wartości i konfliktów

1)- kształtowanie
postaw
altruistycznych
i inicjowanie działań
z tym związanych,
- rozbudzanie
wrażliwości na
potrzeby innych,
- wyzwalanie
gotowości niesienia
pomocy,
- kształtowanie
postaw opiekuńczych,

2)- wyjaśnianie
pojęcia tolerancji,
- wskazywanie
przykładów
tragicznych skutków
braku tolerancji
(wojny religijne,
prześladowanie ludzi
o innych poglądach,
innej kulturze,
odrzucanie ludzi
chorych,

1)- wyjaśnianie
pojęcia altruista,
altruizm,
- prezentowanie osób
działających na rzecz
innych,
- podejmowanie akcji
charytatywnych
środowiskowych
i ekologicznych,
- stwarzanie sytuacji,
w których uczniowie
mogą się wykazać
odpowiedzialnością
za podejmowane
zadania,
-pomoc koleżeńska
w grupie
rówieśniczej,

2)- dyskusja,
- organizowanie
warsztatów,
- porównywanie: Jak
jest? Jak być
powinno?
- plakat „Tolerancja”

1)- uczeń wie kto to
jest altruista,
- potrafi zauważyć
potrzeby innych,
- chętnie uczestniczy
w różnorodnych
akcjach niesienia
pomocy,

2)- rozumie pojęcie
tolerancji,
- stara się okazywać
szacunek innym
ludziom,
- ma odwagę
przeciwstawić się
brakom tolerancji,



Życie wśród
informacji;
czytelnictwo,
proponowane wzorce
i żywe autorytety
1)Skąd czerpiemy
informacje oświecie

2)Kto jest moim
autorytetem?

1)-wyjaśnienie pojęć:
środki masowego
przekazu,
- przedstawienie
rodzajówźródeł
informacji,

- wyjaśnienie roli
mediów wżyciu
ludzi,
- omówienie
pozytywnego
i negatywnego
wpływu środków
masowego przekazu
nażycie młodych
ludzi,
- co to jest reklama,
- reklama- prawda czy
manipulacja,
- świat internetu,
- uzależnienia od
telewizji, komputera,
2)- wyjaśnienie czym
jest autorytet,
- ustalenie cech
osobowościowych
autorytetu,
- podanie przykładów
ludzi cieszących się
autorytetem
w różnych
dziedzinachżycia np.
Jan Paweł II, Matka
Teresa z Kalkuty,

1)-pogadanka,
- dyskusja o roli
mediów,
- dramy dotyczące
reklam,
- ankieta: Moja
ulubiona książka,
- recenzja dowolnego
czasopisma,

2)- dyskusja „ Kto
może być
autorytetem”,
- sporządzenie listy
cech
osobowościowych
autorytetu,
- uczniowie
przygotowują
informacje o swoich
autorytetach
medialnych,
-wykonanie albumów
„ Sylwetki
najwybitniejszych
Polaków przełomu
XX i XXI wieku”,

1)- poznanie złych
i dobrych stron
środków masowego
przekazu,
- potrafią korzystać
z różnychźródeł
informacji,
- potrafią krytycznie
ustosunkować się do
informacji np.
zaczerpniętych
z reklam,
- są świadomi,że
środki masowego
przekazu mogą
manipulować
i uzależniać,

2)- rozumieją rolę
autorytetu i wzorców
w życiu człowieka,
- rozumieją, że dzięki
autorytetom pracują
nad
samodoskonaleniem,



2) Zażywanie trucizn-
-działanie przeciw
sobie

2)– niewłaściwe lub
lekkomyślne
postępowanie-
-przyczyną
zagrożenia zdrowia,
-wpływ nikotyny,
alkoholu
i narkotyków na
organizm,życie
i rodzinę
uzależnionego,

2)- filmy
o zagrożeniach
i uzależnieniach,
- organizacja
zawodów sportowych,
- programy
profilaktyczne,
-pogadanka-
-omówienie
podstawowych zasad
ochrony zdrowia,
- konkurs o tematyce
„ Zagrożenia
zdrowia”,

2)- rozumie
negatywne skutki
wszelkich uzależnień,
- potrafi podjąć
działania
zapobiegające
zagrożeniom,

Mój region-
najpiękniejsze
miejsca i najciekawsi
ludzie
1)Moje rodzinne
miasto

2) Śląsk- moja mała
ojczyzna

1)- przedstawienie
historii Siemianowic
Śl.,
- charakterystyka
najwybitniejszych
siemianowiczan,
- omówienie
najciekawszych
zabytków,
- wymienienie miejsc
pamięci narodowej,

2)- przedstawienie
położenia
geograficznego,
warunków
naturalnych naszego
regionu,
- charakterystyka
najważniejszych
momentów
dziejowych z historii
Śląska (Powstanie
Śląskie),
- poznawanie
zwyczajów,

1)- pogadanka,
- referaty,
- albumy „Moje
miasto”,
- sporządzenie planu
wycieczki po
SiemianowicachŚl.,
- organizacja wyjść
do miejsc pamięci
narodowej,
- zorganizowanie
spotkania ze znanym
mieszkańcem miasta,
- projekcja filmu
o SiemianowicachŚl.,

2)-pogadanka,
- referaty,
- wykonywanie
albumów przez
uczniów „Folklor
śląski”, „Kuchnia na
Śląsku”,
- projekcja filmów
o Śląsku,

1)- uczniowie znają
historię swojego
miasta i regionu,
- potrafią wymienić
sławnychŚlązaków
i wskazać
najciekawsze miejsce
naŚląsku,
-potrafią
z odpowiednim
szacunkiem odnosić
się do miejsc pamięci
narodowej,

2)-uczniowie
utożsamiają się ze
swoim rodzinnym
miastem,
- znają folklor,
zwyczaje i tradycje
śląskie,



obyczajów, tradycji
śląskich,

Miłość-ciągle
odkrywam ją dla
siebie.
1)Miłość w mojej
rodzinie,

2) List św. Pawła
„ A najważniejsza jest
miłość...”.

1)-przygotowanie do
pełnienia różnych ról
społecznych,
-budzenie poczucia
odpowiedzialności za
rodzinę,
-rozbudzanie
szacunku dla
rodziców,

2)-poznawanie
i kształtowanie
własnej sfery
uczuciowej,
-promowanie piękna
i dobra,
-rozwijanie akceptacji
siebie,
-kształtowanie
kulturalnych
zachowań,

1)-prezentacja
wzajemnych relacji w
rodzinie,
- oglądanie zdjęć,
pamiątek(rysunek,
plakat),
- rodzina moich
marzeń,
- dyskusja,

2)-filmy,
-przygotowanie Dnia
Matki,
-spotkanie
z psychologiem,
-prezentacja
najsłynniejszych par
literackich (scenki,
żywe portrety),

1)-ceni wartość
rodziny,
-okazuje szacunek
rodzicom, dziadkom,
-potrafi opiekować się
młodszym
rodzeństwem,

2)-potrafi nazwać
swoje uczucia,
-potrafi panować nad
emocjami, uczuciami,
-jestświadomy
inspirującej roli
miłości,

Zachowanie
kulturalne, grzeczne,
skuteczne
1) Kultura osobista
uczniów

1)-przedstawienie
zasad kulturalnego
zachowania się w
różnych sytuacjach
życia codziennego,
- formy
grzecznościowe,
- szacunek wobec
starszych, rodziców,
nauczycieli,
- zasady zachowania
się na wycieczkach
klasowych
i imprezach
kulturalnych,

1)- projekcja filmu
„ O uprzejmości”
( dyskusja),
- pogadanka,
- scenki „Zachowanie
się przy stole”,
„Kibice na
trybunach”,
- wyjście do kina,
teatru, filharmonii,

1)- uczniowie wiedzą
jak zachować się
w danej sytuacji,
- nie używają słów
wulgarnych,
- stosują formy
grzecznościowe,
- z szacunkiem
odnoszą się do osób
starszych
i rówieśników,



2) Negocjacje zamiast
kłótni

2)- wyjaśnienie co to
są negocjacje,
- przedstawienie
stylów negocjacji,
- wyjaśnienie roli
negocjacji
w kontaktach
interpersonalnych,

2)- pogadanka,
- scenki „ Różne style
negocjacji”,
- podawanie
przykładów
negocjacji z autopsji,

2)- rozumieją
znaczenie negocjacji
w życiu codziennym,
- wiedzą jak w sposób
kulturalny wyjść
z sytuacji
konfliktowej,

Ograniczenia,
wyrzeczenia,
cierpienie- zdrowie
fizyczne i duchowe
1)Moralny obowiązek
ochrony własnego
zdrowia

1)- przekazywanie
modeli aktywnego
i bezpiecznego
spędzania wolnego
czasu,
-propagowanie zasad
higienicznego
sposobu pracy,
-poszukiwanie
własnej metody
postępowania
w sytuacjach
zagrożenia,

1)- podejmowanie
działań eliminujących
zagrożenia „ Lista
ulubionych rzeczy”
- rozmowa
o warunkach nauki
( oświetlenie,
postawa),

1)- postawa
asertywna,
- uczeń jest otwarty,
wie gdzie może
znaleźć pomoc,
- ma poczucie własnej
wartości,
- potrafi zadbać
o własny rozwój,



Piękno polskiej ziemi-
ciekawostki
przyrodnicze,
turystyczne.
1)Miejsca do których
powracam,

2)Kodeks
turystyczny.

1)-poznawanie
pięknych zakątków
naszego kraju,
-poczucie więzi z
różnymi regionami
naszego kraju,

2)-zasady zachowania
się na wycieczkach,
-szacunek dla
przyrody,
znajomość oznaczeń
szlaków
turystycznych,
-poznanie zasad
udzielania pierwszej
pomocy,

1)-wykonanie
przewodników,
-albumów,
-sporządzenie map i
tras wycieczek
krajoznawczo-
turystycznych,
-scenki
przedstawienie
reklam biur
turystycznych,
targi turystyczne
„Polska”,

2)-wycieczki
turystyczno-rowerowe
-spotkanie z
pielęgniarką,
-film,

1)-znają polską
historię, tradycję,
folklor,
-przywiązanie do
regionu kraju,
-chętnie spędzają
czas, poznając różne
zakątki kraju,

2)-dbają o czystość
polskich gór, rzek,
jezior,
-potrafi właściwie i
bezpiecznie
zachowywać się na
wycieczkach,


