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Kręgi tematyczne Role społeczne Postawy, zachowania

W domu, w szkole

W szkole, wśród
kolegów.

W bibliotece, w tea-
trze, kinie, na
wycieczce.

W miejscach
publicznych, na dro-
gach.

W środowisku
przyrodniczym.

W moim mieście,
regionie, kraju.

Święta, uroczystości
klasowe, szkolne.

Uczeń jako: dziecko, brat,
syn, siostra, córka, wnuk.

Uczeń, kolega, przyjaciel,
pełniący funkcje
społeczne.

Czytelnik, widz, odbiorca
sztuki, turysta, uczestnik
imprez kulturalnych.

Klient, pacjent, pieszy.

Przyjaciel roślin i
zwierząt, badacz,
obserwator, ekolog.

Mieszkaniec, obywatel,
patriota.

Członek zespołu
klasowego, społeczności
szkolnej, uczeń, kolega.

Miłość, wdzięczność, szacunek, posłuszeństwo,
uznanie.
Wykonanie upominków i zorganizowanie spotkań z
okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.

Odpowiedzialność, obowiązkowość, wzorowe
zachowanie, wypełnianie dyżurów, dbanie
o klasopracownię.
Urządzenie kącików zainteresowań, wykonanie
dekoracji i ukwiecenie klasy.

Poszanowanie książek- wycieczka do biblioteki,
zorganizowanie ,,Kącika książki”.
Wycieczki do muzeum na aktualne wystawy.
Wspólne wyjście do kina.

Kultura osobista, rozwaga, ostrożność.
Wizyta w gabinecie dentystycznym, i pielęgnia-
rki szkolnej.
Wycieczka ulicami miasta-utrwalenie zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach.

Poszanowanie przyrody, opieka nad zwierzęta-
mi i roślinami, zbieranie pokarmu dla zwierząt na
zimę.
Odwiedzenie schroniska dla zwierząt w Zdzie-
szulicach.
Opieka nadżółwiem wodnym w klasie.

Poczucie przynależności do społeczeństwa- obchody
świąt narodowych, udział wżyciu osiedla,świetlicy
osiedlowej.

Uroczystości klasowe i szkolne:
- Dzień Chłopaka,
- Dzień Nauczyciela,
- Andrzejki, dyskoteka,
- Mikołajki, upominki,
- Wigilia w klasie,
- Zabawa karnawałowa,
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Patrona,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Matki dla mam w klasie,
- Powitanie wiosny,
- Dzień Dziecka- wycieczka,
- Udział w obchodach Dni Bełchatowa,
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego.



W kręgu literatury,
świat bohaterów
literackich.

W kręgu kultury
języka.

Wśród wybitnych
twórców literatury.

Matematyka kluczem
do codzienności.

Przyroda-świat
piękny, bogaty,
tajemniczy.

Z ekologią na ty.

Historia- księga
przeszłości.

Dzień dzisiejszy
i współczesność
kraju i świata.

Uczeń- odbiorca
wrażliwy, krytyczny;
czytelnik uważny
dociekliwy.

Uczeń- znawca własnego
języka, dobry mówca,
recytator, sprawozdawca,
krytyk.

Wzorowy czytelnik i
krytyk, miłośnik
wybranych twórców
literatury.

Uczeń- matematyk,
odkrywca, logicznie
myślący klient, pasażer.

Uczeń- obserwator,
miłośnik przyrody,
badacz, opiekun roślin i
zwierząt.

Uczeń- ekolog, strażnik
przyrody.

Uczeń- poszukiwacz,
szperacz, uważny
odbiorca, kolekcjoner,
obserwator podczas
wycieczek.

Uczeń- członek
społeczności lokalnej,
Polak, obywatel Europy.

Dociekliwość i intelektualna samodzielność sądów,
twórcze reagowanie na dzieła literatury.
Rozpoznawanie trwałych i uniwersalnych wzorów.

Znajomość gramatyki i ortografii.
Szacunek dla polskiej mowy.
Odróżnianie języka potocznego od literackiego.
Udział w konkursach recytatorskich i wystę-
pach szkolnych.
Redagowanie gazetki szkolnej „Koziołek”.

Motywowanie do czytania i odbioru dzieł
literackich- obejrzenie filmu w kinie, wyjazd do
teatru.
Poszerzenie wiadomości o patronie szkoły, Kornelu
Makuszyńskim; poznanie wybranych utworów
pisarza.

Rozwój zainteresowań matematyką: konkurs
matematyczny w klasie, poczucie wartości i
znaczenie matematyki wżyciu człowieka.
Wykorzystanie umiejętności matematycznych
w życiu codziennym.
Aktywność w zdobywaniu wiedzy matematy-
cznej.

Wrażliwość na piękno i przydatność przyrody.
Chęć poznawania i badania tajemnic przyrody:
wycieczki krajoznawcze, wzbogacanie kącika
przyrody w klasie, opieka nad kwiatami
doniczkowymi.

Potrzeba zdobywania wiedzy ekologicznej.
Ochrona i pomoc zwierzętom.
Wyjazd na „Zieloną Szkołę” w Kotlin ę Kłodzką.

Emocjonalny stosunek do przeszłości, aktywny
udział w jej poznawaniu, szacunek do przeszłości i
tradycji.
Wycieczki do Bełchatowskiego Muzeum
Regionalnego.

Poczucie przynależności do społeczności lokalnej,
do kraju.
Szacunek dla dorobku rodziców- zwiedzenie kopalni
lub elektrowni.
Zainteresowanie współczesnością, zachodzącymi
zmianami.



Ponadto:
-asertywność i empatia uczniów,
-naśladowanie dobrych wzorów rówieśniczych,
-przeciwdziałanie złu, przemocy.

Technika
przyjacielem i wro-
giem człowieka.

Estetyka wnętrz,
kultura spożywania
posiłków.

Uczeń w ruchu
drogowym.

W kręgu muzyki.

W kręgu sztuki
plastycznej.

Kultura fizyczna
kształtuje ciało
i charakter.

Uczeń- rozważny, ostrożny
użytkownik urządzeń
technicznych, badacz,
obserwator.

Uczeń- pomysłodawca
urządzania wnętrz, współtwórca
potraw i posiłków.

Uczeń- jako pieszy i rowerzysta

Uczeń- odbiorca, krytyk, twórca
muzyki.

Uczeń- odbiorca, krytyk
i twórca dzieł plastycznych.

Uczeń- uczestnik treningu,
zawodów, organizator sportów.

Poczucie przydatności techniki wżyciu.
Ekonomiczne i bezpieczne korzystanie z jej
osiągnięć.
Korzystanie z informacyjnychźródeł wiedzy
technicznej.

Aktywny udział w rodzinie w urządzaniu
mieszkań i przyrządzaniu kanapek, sałatek.
Przygotowywanie poczęstunków na klasowe
uroczystości.

Ostrożność i rozwaga na ulicy.
Właściwy udział w ruchu drogowym,
wycieczki ulicami miasta.

Rozróżnianie rodzajów muzyki.
Umiejętność odbioru muzyki, udział w
koncertach muzycznych.
Tworzenie i odtwarzanie form muzycznych.

Wrażliwość na piękno i wartość dzieł
malarzy, rzeźbiarzy itp.
Umiejętność tworzenia własnych dzieł
plastycznych.
Wykonywanie prac plastycznych na konkursy
szkolne i pozaszkolne.
Rozwijanie talentów plastycznych.

Troska o zdrowie fizyczne, o sprawność
i estetyczną sylwetkę.
Udział w organizowanych zajęciach i inpre-
zach sportowych.
Zorganizowanie wyjazdów na basen połączo-
nych z nauką pływania.


