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5.

6.

Cechy dobrego gospodarza klasy.
Wybór samorządu klasowego.

Zapoznanie z Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania (WSO).

Zapoznanie z Regulaminem
Oceniania z Zachowania

Nie ulegajmy stereotypom.

AIDS- jak z nią żyć?

Wpływ nikotyny na zdrowie
człowieka

♦  poznaje (analizuje) cechy
jakie powinien posiadać
przewodniczący klasy
♦ wybiera gospodarza klasy

♦  zna WSO

♦ zna zasady oceniania z
zachowania

♦ wie co to jest stereotyp
♦ wie że nie należy oceniać
ludzi po wyglądzie

♦ wyjaśnia w jaki sposób
można zarazić się AIDS
♦ wyjaśnia co ma
wspólnego wirus HIV z
AIDS
♦ wnioskuje co należy
zrobić aby nie zarazić się
AIDS
♦ uzasadnia jak należy
„traktować” ludzi chorych
na AIDS

♦ wyjaśnia co to jest
nikotyna
♦ analizuje skład chemiczny
papierosa
♦ analizuje choroby
wywołane paleniem
papierosów
♦ wnioskuje,że np.silna
wola lub postawa asertywna
jest pomocą w
podejmowaniu trudnych
decyzji

FL5

PZ5,6,8

PZ5,6,8
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7.

8.

9.

10.

Wpływ alkoholu na zdrowie
człowieka.

Narkotyki- czy ten problem mnie
dotyczy?

Wystrzegajmy się wulgaryzmów

Komunikat TY-JA

♦ przeprowadza wywiad z
osobą , która rzuciła palenie

♦ analizuje skład chemiczny
alkoholu
♦ analizuje choroby
wywołane piciem alkoholu
♦ wnoskuje co należy robić
aby nie uzależnić się od
alkoholu
♦ wie gdzie należy szukać
pomocy ludziom
uzależnionym od alkoholu

♦ wyjaśnia co to jest
narkotyk
♦ zna różne rodzaje
narkotyków oraz ich
działanie na organizm
♦ analizuje w jaki sposób
przeciwdziałać (uchronić
się) braniu po raz pierwszy
♦ wnioskuje jak reagować
gdy wiemy,że bieże
narkotyki nasz kolega
♦ wie gdzie szukać pomocy
dla osób uzależnionych od
narkotyków

♦ wnioskuje czy należy
używać wulgaryzmów
♦ nie używa wulgaryzmów
♦ walczy z wulgaryzmami
wśród swoich kolegów w
szkole , na terenie własnego
podwórka oraz w domu

♦ wie na czym polega
komunikat TY –JA



3

♦ buduje  komunikat JA
♦ posługuje się za pomocą
komunikatu JA na co dzień

11.

12.

Jestem człowiekiem myślącym

Czy każdy jest twórczy?

♦ poznaje swój model
uczenia się
♦ wnioskuje czy jest w
większym stopniu
wzrokowcem, słuchowcem,
czy też czuciowcem
♦ wnioskuje czy potrafi
długo koncentrować uwagę
i czy potrafi organizować
czas i miejsce do nauki

♦ wyjaśnia słowo
„twórczość”
♦ wymienia twórców na
przestrzeni wieków
♦ wykonuje „twórcze”
ćwiczenia
♦ wnioskuje, czy każdy
człowiek jest twórczy

FL9

FL10

13.

14.

Jak radzić ze stresem?

Czas- mój sprzymierzeniec czy
wróg?

♦ wyjaśnia co to jest „stres”
♦ wnioskuje jak stres
wpływa na ludzi
♦ wykonuje ćwiczenia
relaksacyjne, oddechowe by
odreagowywać stres

♦ wnioskuje na co brakuje
mu czasu
♦ wnioskuje jak
gospodarować czasem

PZ4-2

PZ4-2,4-3
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15.

16.

17.

18.

19.

Pracuję nad swoim charakterem

Zmieniam siebie.

Porozumiewam się z ludźmi – ale
jak?

Asertywność.

Dlaczego ważna jest tolerancja
religijna?

♦ wyjaśnia co to jest
„charakter”
♦ wnioskuje jak ćwiczyć
swój charakter
♦ analizuje cechy swojego
temperamentu

♦ wyjaśnia na czym polega
dojrzałość emocjonalna
♦ wnioskuje co to jest
świadomość własnego „Ja”
♦ wskazuje u siebie emocje
(uczucia) pozytywne i
negatywne

 ♦ wnioskuje jakie cechy
charakteru powinna mieć
osoba, którą darzymy
zaufaniem
♦ wnioskuje jakie cechy
należy posiadać , aby inni
mogli zaufać
♦ wyjaśnia kiedy się traci
czyjeś zaufanie
♦ wyjaśnia czy można
odzyskać zaufanie
♦ wyjaśnia co to znaczy
umieć słuchać lub mówić

♦ wyjaśnia co to jest
asertywnóść
♦ wnioskuje w jakich
sytuacjach powinniśmy
zachowywać się asertywnie
♦ buduje odmowne
wypowiedzi asertywne

♦ wymienia religie świata i
krótko je charakteryzuje
♦ wnioskuje, czy w Polsce
istnieje tolerancja religijna
♦ wnioskuje , co można

FL9

FL6

FL1

PZ7

RG8,KL4,FL9
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zrobić by ludzie byli
bardziej tolerancyjni dla
osób innego wyznania

20.

21.

22.

23.

Moje autorytety i antyautorytety.

Z agresją stykamy się wszyscy.

Potrafię dbać o siebie.

Jak media wpływają na nasze
postawy?

♦ wyjaśnia co to jest
„autorytet”
♦ podaje swoje obecne
autorytety oraz
antyautorytety
♦ wnioskuje czy autorytet
powinien być lubiany i
szanowany czy tylko
szanowany

♦ wyjaśnia co to jest agresja
♦ wnioskuje jak zapobiegać
agresji
♦ wyjaśnia co to jest
prowokacja i wandalizm
♦ zna prawa człowieka

♦ wujaśnia, że każdy
powinien dbać o siebie
♦ wjaśnia jak ważna jest
higiena i czystość
♦ wnioskuje czym jest dla
niego moda
♦ wyjaśnia czym dla niego
jest własny styl
♦ projektuje modę dla
ucznia
♦ korzysta z pomocy med.

♦ ocenia wybrany artykuł z
gazety lub czasopisma
♦ wyjaśnia dlaczego czyta
takie gazety (czasopisma) a
nie inne
♦ wyjaśnia od czego zależy
jego wybór audycji TV
♦ wnioskuje czy mądrze

FL6

EU13

PZ1-1,2-2,6

CM9
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korzysta z komputera

24.

25.

26-
34.

Jak media wpływają na nasze
postawy- układanie pytań do
ankiety

Kłamstwo nie popłaca.

Tematy wynikające ze spraw
bieżących klasy i szkoły,
związane z tradycjami świąt oraz
oceną ucznia z zachowania

♦ układa kwestionariusz
ankiety

♦ wyjaśnia co to jest
kłamstwo
♦ wnioskuje dlaczego ludzie
kłamią
♦ zadaje sobie pytanie:”czy
często kłamię?”
♦ wyjaśnia jakie są skutki
kłamstwa
♦ wnioskuje czy można
pogodzić kłamstwo z
sumieniem

CM4,7

FL5

RG6, KL4

RENATA WNUKOWSKA


