
PROPOZYCJA ROZKŁADU TEMATÓW GODZIN
WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS l  – III

Opracowała Bo żena Mrozek

Zagadnienia Sposób
realizacji

Propozycja tematów lekcyjnych

Rozwijanie
samorządowej
działalności
 ucznia

1) Poznajemy
    zasady

funkcjonowania
samorządu
szkolnego

2) Poznajemy
zasady
funkcjonowania
samorządu
klasowego

3) Poznajemy
statut
gimnazjum

4) Poznajemy  plan
pracy gimnazjum

5) Samoocena i
ocena kolegów

1. Jak wyłaniany jest samorząd szkolny? -
demokratyczne wybory.

2. Jaką strukturę ma nasz szkolny samorząd?
3. Jaką funkcję pełni samorząd szkolny?
4. Poznajemy zadania i możliwości samorządu

szkolnego?

1. Demokratyczne wybory samorządu klasowego.
2. Jakie funkcje i zadania ma klasowy samorząd?

1. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania
gimnazjum.

2. Jak pracuje Rada Pedagogiczna? - jej rola w
szkole.

3. Obowiązki i zadania dyrektora gimnazjum.
4. Sekretariat szkoły, czyli: co? Gdzie? Kiedy?
5. Na czym polega praca pedagoga szkolnego?
6. Jak pracuje i funkcjonuje biblioteka?
7. Co słychać w szkolnej świetlicy?
8. Komitet rodzicielski -jak rodzice pomagają w

pracy szkoły?

1. Jak rozumiesz hasło przewodnie do pracy w
bieżącym roku szkolnym?

2. Jakie zadania możemy zrealizować z planu
pracy szkoły?

3. Co nowego możemy wnieść do planu pracy
szkoły, a co musimy zrealizować?

4. Próbujemy ułożyć plan pracy swojej klasy.

1. Oceniamy zachowanie kolegów w klasie.
2. Samoocena swoich osiągnięć za pierwsze

półrocze.
3. Jak pomóc tym, którzy mają kłopoty w nauce i

zachowaniu?





Wychowane
patriotyczne

1) moja ojczyzna

2) moja gmina

3) moja szkoła

4) miejsca pamięci
    narodowej

5) tradycje i
obrzędowość

1. Mapa administracyjna RP.
2. Stolica, województwo, powiat, gmina - gdzie ja

mieszkam?
3. Hymn państwowy i godło państwa, herb

województwa, powiatu, gminy.
4. Przykłady życiorysów sławnych Polaków np.

Kopernik, Miłosz, Wojtyła - próba wyłonienia
patrona szkoły.

5. Kto rządzi naszym państwem, województwem,
powiatem?

1. Historia mojej gminy. Co wiem o mojej
    miejscowości?
2. Urząd gminy - jego rola w życiu gminy.
3. Rada gminy - jak pracuje i jakie ma zadania?
4. Moja miejscowość - rys historyczny, zmiany
    jakie w niej zachodzą.
5. Zasłużeni ludzie naszego regionu - działacze
    patriotyczni, gospodarczy, kultury, weterani,
    racjonalizatorzy.
6. Instytucje zaspokajające różne potrzeby
    mieszkańców ( placówki służby zdrowia,
    kulturalne, oświatowe, policji, straży pożarnej

1. Co wiem o mojej szkole? Tradycje szkolne.
2. Kronika naszej szkoły.
3. Dlaczego musimy być współgospodarzami

naszej szkoły?

1. Czy w naszej gminie są miejsca pamięci
    narodowej?
2. Obiekty historyczne w naszej miejscowości i
    gminie.
3. Czcimy miejsca pamięci narodowej.
4. Cmentarz miejscem pamięci narodowej,
    nauczania historii i pamięci o tych którzy odeszli.

1. Pamięć i szacunek dla tych, którzy polegli:
• rocznica wybuchu drugiej wojny światowej
• rocznica odzyskania niepodległości
• Konstytucja 3 Maja
• święto patrona szkoły
2. Wyraźmy im wdzięczność
• Dzień Edukacji Narodowej



•  Dzień Matki i Ojca
•  Dzień Babci i Dziadka
•  Dzień Leśnika
•  Dzień Policjanta
3. Imprezy klasowe
•  opłatek klasowy
•  mikołajki klasowe
•  impreza andrzejkowa
• zabawa choinkowa
• walentynki
• tłusty czwartek
•  dzień dziewcząt
• dzień chłopaka
•  dzień dziecka
• dzień wagarowicza
4. Popularyzacja dorobku szkoły
•  prezentacja osiągnięć kół i organizacji
   działających na terenie szkoły

Uczeń jako
członek
rodziny

 1) Rodzina jako
podstawowa
jednostka
społeczna.

1. Moja rodzina i ja - prezentacja drzew
genealogicznych.
2. Moje stałe obowiązki w rodzinie.
3. Samotność - czy to możliwe?
4. Mój brat, moja siostra jest najlepsza, bo...
5. Przyczyny konfliktów między rodzeństwem.
6. Obowiązki ojca i matki.
7. Dlaczego rodzice mnie nie rozumieją?
8. Co zrobić, aby rodzice dali mi więcej swobody?
9. Jaka będzie moja przyszła rodzina?
10.Tradycje i zwyczaje w życiu rodzinnym.
11. Czy rodzice mogą być przyjaciółmi dziecka?
12. Prawo do prywatności.
13.Czy rodzinne rytuały scalają rodzinę?

Współżycie w
zespole

 1) zespół klasowy
jako grupa
społeczna

1. Co to znaczy dobry zespół klasowy? Jakim
zespołem jesteśmy?
2. Nasz zespół w ocenie innych - co kształtuje
opinię o zespole w szkole, wśród rodziców, w
środowisku?
3. Wkład naszej klasy w życie szkoły - inicjatywy
na rzecz szkoły.
4. Jakimi cechami powinny odznaczać się osoby
pełniące funkcje społeczne?



2) koleżeństwo -
pierwsze więzi
emocjonalne

3) samoocena i
ocena kolegów

4) umiejętność
skutecznego
porozumiewania
się

5) współpraca z
pracownikami
szkoły

5. Prawa i obowiązki pełniących funkcje w klasie i
    szkole.
6. Podsumowanie rocznej pracy samorządu
    klasowego i działań klasy.

1. Solidarność, lojalność koleżeńska i ich granice.
2. Portret dobrego kolegi.
3. Wspólnie odpowiadamy za nasze postępy w
    nauce.

1. Poznawanie siebie z własnego doświadczenia i
    opinii i innych:
•  jaki/a jestem?
•  sytuacje wychowawcze, w których poddaje się
   próbie charakter, obowiązkowość, punktualność,
   odpowiedzialność
•  własne doskonalenie się drogą do przyszłości.
2. Autoprezentacja - świadomość swoich zalet i
    wad.
3. Umiejętność przeciwstawiania się złu,
    poszukiwanie dobra i piękna:
•  zdobycie wiedzy, argumentów, zasad, i technik
   walki ze złem
•  opracowanie rejestru postaci zła ( w opinii
   uczniów np. agresja, nietolerancja, brak
   poszanowania zdrowia, życia

1. Poznajemy zasady sprzyjające jasności
    wypowiedzi.
2. Istota procesu komunikacji i przyczyny zakłóceń.
3. Uczymy się mówić co czujemy i rozumieć
    uczucia innych.
4. Używanie komunikatu „ja" w trudnych
    sytuacjach.
5. Ćwiczenia w ekspresji emocji
6. Ćwiczenia postaw asertywnych.
7. Sztuka aktywnego słuchania.

1. Nauczyciel pogromcą uczniów czy przyjacielem?
2. Dlaczego praca obsługi szkoły ułatwia nam
    naukę?
3. Dyżury na korytarzach - czy są potrzebne?



6) formy życia
    towarzyskiego

7) jak się
    podobać?

8) Zainteresowani
    a pozaszkolne

4. ABC dobrego zachowania
• zasady powitań
• zachowanie przy stole
• zaczarowane słowa
• zasady zachowania w kinie, teatrze, dyskotece,
  urzędzie

1. Model lubianej dziewczyny i lubianego chłopca.
2. Co mówi strój?
3. Kosmetyki - ich rola w utrzymaniu dobrej
    kondycji skóry.
4. Jak się zachować w układzie chłopak –
    dziewczyna?

1. Moje hobby.
2. Czas wolny - jak go zagospodarować?
3. Telewizor - „zjadacz" czasu. Ile czasu spędzasz
    przed telewizorem ( ankieta )
4. jak wybierać programy telewizyjne do
    oglądania?
5. Organizacje i koła zainteresowań.

Wychowanie
ekologiczne

1) uwrażliwianie
    na stan
    czystości w
    otoczeniu

2) łączenie wiedzy
    ekologicznej z
    działalnością
    praktyczną

3) szacunek dla
    wszelkich form
    życia w
    przyrodzie.

1. Problemy ochrony środowiska na świecie
2. Akcja „sprzątanie świata"
3. Lokalne problemy ekologiczne
4. Wiedza ekologiczna a działalność praktyczna.
5. Człowiek: przyjaciel czy wróg przyrody?

1. Czy twój dom jest ekologiczny?
2. Czy wiesz co jesz?
3. Ekologiczne towary
4. Segregacja śmieci i zjawisko recyklingu.
5. Konkurs - zbiórka złomu aluminiowego.
6. Ruchy ekologiczne, czyli „Zieloni"
7. Czytanie oznaczeń na towarach.

1. Zwierzęta duże i małe.
2. Ogrody zoologiczne - dobrodziejstwo czy
    więzienie?
3. Moje drzewo...
4. Natura i dobre maniery.

Preorientacja 1) praca - jej 1. Praca - konieczność czy przywilej



zawodowa znaczenie wżyciu
człowieka

1) wybór zawodu

2) poznajemy
    wybrane
    zawody i drogi
    prowadzące do
    nich.

2. Kiedy praca daje zadowolenie?
3. Kiedy praca wydaje się przymusem, karą?
4. Jaką rolę odgrywa praca w życiu człowieka?

1. Chęci a predyspozycje do wykonywania danego
    zawodu.
2. Szansa na pracę w wybranym zawodzie.
3. Szkoły w najbliższej okolicy a możliwość
    realizacji swojego wyboru.

1. Cykl lekcji
2. a może wybiorę ten zawód?
3. Spotkanie z przedstawicielem wybranego
    zawodu.
4. Ankieta - wybór zawodu (l i III klasa)

Wychowanie
komunikacyjne

1) zasady
    bezpieczeństwa

1. Bezpieczne poruszanie się po drogach.
2. Jak bezpiecznie korzystać z transportu
    autobusowego - oczekiwanie na przejazd.
3. Bezpieczeństwo w czasie uroczystości
    szkolnych, wycieczek, rajdów, biwaków.
4. Zasady bezpieczeństwa w szkole.
5. Przemieszczanie się w czasie zagrożenia
    pożarem.

Żyjemy wśród
innych ludzi

1) refleksje nad
    wolnością

2) jak panować
    nad sobą?

3) Sens ludzkiego
    cierpienia

4) czy kompleksy
    utrudniają

1. Co to znaczy wolność? Czy można być
    absolutnie wolnym?
2. Jakie ograniczenia wolności spotykamy w życiu
    codziennym?
3. Jaki model wolności nam odpowiada?

1. Jakie sytuacje i zachowania budzą agresję?
2. Co jest przyczyną stresu i frustracji?
3. Jak radzić sobie ze stresem - gry dramatyczne.

1. Co jest źródłem cierpienia własnego i cudzego?
2. Kiedy rodzi się lęk, poczucie krzywdy i winy?
3. Jaką wartość ma przebaczenie?
4. Ludzie niepełnosprawni wśród nas.

1. Co to są kompleksy i z czego wynikają?
2. Czy porównywanie się z innymi może być



życie?

5) Kształtowanie
    postawy
    asertywnej

6) o tolerancji

    sprawdzianem własnej wartości?
3. Z jakimi problemami osobowościowymi
    najczęściej wiążą się kompleksy?

1. Co to jest asertywność?
2. Jak postępuje człowiek asertywny?

1. Czy w życiu codziennym spotykamy się z
    nietolerancją?
2. Tolerancja religijna - inne religie.
3. Tolerancja poglądów - szacunek dla przekonań
     innych ludzi.
4. Tolerancja i szacunek dla osób starszych.
5. Eliminowanie przemocy ze stosunków
    międzyludzkich.
6. Trudna sztuka zawierania kompromisów.

Kultura
zdrowotna

1) kształtowanie
    odpowiednich
    nawyków i
    przyzwyczajeń
    higienicznych.

2) Uzależnienia

3) zdrowy tryb
    życia

1. Higiena codzienna ciała.
2. Higiena otoczenia.
3. Higieniczny tryb życia.
4. Zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem
    zasad higieny.
5. Anoreksja i bulimia.
6. Spotkanie z pielęgniarką.

1. Negatywne skutki alkoholizmu
2. Negatywne skutki nikotynizmu
3. Negatywne skutki narkomanii
4. AIDS – dżumą XX wieku. 1 grudnia dniem
    solidarności z ludźmi chorymi.

1. Sport wyczynowy a rekreacyjny.
2. Jak odpoczywać aktywnie?

Wychowawczy
dialog szkoły i
rodziny

1) współpraca z    
    rodzicami

1. Terminarz spotkań z rodzicami.
2. Omówienie programu wychowawczego z
    rodzicami (oczekiwanie propozycji ze strony
    rodziców)
3. rozmowy i dyskusje z rodzicami w celu
    poszukiwania wartości, które łączą szkołę i



    rodzinę.
4. Ankiety, sondaże, bezpośrednie rozmowy.
5. Opiniowanie projektów przez reprezentację
    rodziców.


