
Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy w klasie Ic
na rok szkolny 2003/2004

                                                            HASŁO DLA KLASY:
                                                         „CZŁOWIEK I JEGO EMOCJE”

Zagadnienia            Cele  wycho-
                                 wawcze

Temat do realizacji Termin       Uwagi
realizacji

Uczeń jako członek    Uczeń zna:           
społeczności lokalnej  - najważniejsze
i narodu                            miejsca w
okolicy

                                             - jest zainteres-
                                     owany przemia-
                                     nami zachodzą-
                                     cymi w regionie
                                      i w kraju

-poznaje historię
Ojczyzny/ małej
i dużej/

-potrafi godnie
zachować się
podczas
uroczystości
szkolnych

1. Historia Dywit,
- bohaterowie związani z
miastem, nazwy ulic.
2. Gospodarka mojego
regionu.
- najważniejsze instytucje
sektora usług, przemysłu i
rolnictwa
- najważniejsze zakłady
przemysłowe
3. Moja gmina-
wykonanie informatora.
4.  Udział w akcji „
Sprzątanie świata” i Dzień
Ziemi

X 2003

II 2004

IV 2004

IX 2003
IV 2004

Uczeń jako członek     - współodpowie-
społeczności szkolnej   dzialność za
                                       losy jednostki
                                       i grupy

- mobilizowa-
nie do osiągania
lepszych
wyników w
nauce, sporcie

- kultura i
właściwe
zachowanie się
w różnych
sytuacjach

1.Wybory samorządu
klasowego.
2. Integracja zespołu
klasowego.

3. Co to jest tolerancja?
4. Zapoznanie z
Katalogiem Praw i
Obowiązków Ucznia.
5. Jak efektywnie się
uczyć?
- różne sposoby uczenia
się
- znaczenie koncentracji
w procesie uczenia się

IX

IX

Cały rok

I 2004
IX 2003

XI 2003



- przyjaźń  i
szacunek dla
drugiej osoby

- udział w
uroczystościach
szkolnych

                         

6. Próba semestralnej
samooceny i oceny
kolegów.
7. Udział uczniów w
uroczystościach
klasowych i szkolnych:
- Dzień Chłopaka
- Dzień Edukacji
Narodowej
- Andrzejkowe wróżby
- Mikołajki klasowe
- Wigilia w naszej klasie
- Zabawa karnawałowa
- Pasowanie I klas
/szkolna  zabawa/.
- Walentynki klasowe
- Dzień Kobiet
- Powitanie wiosny
- Zabawa integracyjna w
MARENGO
- festyn szkolny „Dni

rodziny”

I, VI 2004

30 IX 2003
14 X 2003

30 XI 2003
06 XII2003
XII 2003
I 2004
14 X 2003

14 II 2004
08 III 2004
21 III 2004
IX 2003

 V/VI 2004

Uczeń jako                - Uczeń poznaje
członek rodziny        samego siebie,
                                   pracuje nad
                                   swoim miejscem
                                   w rodzinie.
                                   - Uczeń wyrabia
                                   poczucie odpo-
                                   wiedzialności
                                   za powierzone
                                   obowiązki.
                                   - Uczeń pracuje
                                   nad umiejętno-
                                   ścią współżycia
                                   z innymi.

1. W klasie jak w
rodzinie.

2. Moja rola w
przygotowywaniu
świąt.

3. Chwila refleksji na
temat matki.

4. Klasowe obchody
Dnia Matki.

X 2003

XII 2003

IV 2004

26 V 2004

Wspomaganie           - Uczeń wie jak
ucznia                        komunikować
w jego rozwoju         się z rówieś-
psychospołecznym       nikami i z do-
                                   rosłymi.
                                   - Uczeń potrafi
                                   w konstruktywny
                                   sposób rozwiązy-

1. Jak porozumiewać się
z innymi?

2. Uczymy się aktywnie
słuchać.

3. Wyrażamy swoje
prośby, sądy,
oczekiwania.

4. Radzenie sobie z

            IX, X 2003



                                   wać konflikty.
                                   - Uczeń jest od-
                                   porny na ne-
                                   gatywny wpływ
                                   patologicznego
                                   środowiska.

własną i cudzą
agresją.

5. Korzenie konfliktu.
6. Opracowanie

klasowego regulaminu
przeciwko agresji.

7. Presja grupy, jak sobie
z nią radzić?

8. Różne rodzaje
zagrożeń:
uzależnienia,
subkultury, sekty.

              XI, XII 2003

                  III,IV 2004

Współpraca         - Rodzice znajdują
z rodzicami         swoje miejsce w
                             szkole i działają

                             w niej.
                             - Rodzice znają for-
                             my i metody pracy
                             z dzieckiem, są świa-
                             domi swoich praw i
                             obowiązków

1. Spotkania z rodzicami.

2. Dni Otwarte dla
rodziców – rozmowy
indywidualne o
sukcesach, problemach i
postępach w nauce.

3.Pomoc rodziców przy
organizacji szkolnego
festynu i uroczystościach
klasowych (mikołajki,
Wigilia, "„Ciasto dla
naszych pociech”)

wg harmonogramu
szkoły

Cały rok

wg harmonogramu
szkoły

cały rok

luty 2004

Kultura              Uczeń jest zaintere-
zdrowotna         sowany własnym
 i profilaktyka    zdrowiem oraz
uzależnień          umie zachowywać się
                            w sytuacjach trud-
                            nych:
                             - rozumie potrzebę

                            dbania o zdrowie
                             - przejawia troskę

                            o estetykę sal lekcyj-
                            nych i korytarzy
                            - reaguje na zagro-
                            żenia
                            - ma świadomość
                            szkodliwego wpływu
                            nikotyny, alkoholu i
                            narkotyków

Cały rok

XI 2003

XII 2004

IV 2004
V 2003

   2004




