PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY V
rok szk. 2018/2019
Obszar szkolnego
programu
Wychowanie
prospołeczne:
- zasady porozumiewania się
- przygotowanie do
aktywnego i
odpowiedzialnego
funkcjonowania w grupie
rówieśniczej
- kształcenie umiejętności
pracy w grupie
Wychowanie moralnoetyczne:
- poszanowanie godności
osobistej i wartości
moralnych
- uczenie tolerancji

Tematy lekcji wychowawczych

Termin

1.Wybór samorządu klasowego
2.Prawa i obowiązki ucznia- statut szkoły.
3.Zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania
i z przedmiotów.
4.Szczególnie pomagamy dzieciom
najmłodszym.
5.Postępowanie zgodne z dobrem społeczności
szkolnej- praca w grupach
6.Oceniamy nasze zachowanie.

Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień

1.Wszyscy ludzie uśmiechają się do siebie
w tym samym języku- praca w grupach
2.Inni czekają na naszą pomoc – pomoc
koleżeńska w klasie.
3.Moje zalety i wady.
4.Rozmawiam i słucham.
5.Strój w szkole świadczy o mnie.

Grudzień

Październik
Październik
Styczeń,
Czerwiec

Grudzień
Styczeń
Styczeń
Wrzesień

Pogadanki z pedagogiem szkolnym.
Pomoc uczniom słabszym.
Udział w akcjach propagujących pomoc
potrzebującym.
Udział w akcjach charytatywnych.

Wychowanie prorodzinne:
- wychowanie do życia w
rodzinie
- wspieranie
indywidualnego rozwoju
osobowości,
samodzielności i
kreatywności ucznia
Wychowanie
prozdrowotne:
- organizacja czasu
wolnego
- zdrowie, sport, rekreacja
- higiena i profilaktyka
uzależnień

Wychowanie regionalnopatriotyczne:
- poznawanie regionu
(naszej małej ojczyzny)
- wychowanie do wartości
i kształtowanie postaw
patriotycznych
- edukacja europejska

1.Rodzina najwyższą wartością
2.Moja klasa jest moją drugą rodziną dbamy o
dobrą atmosferę w naszej klasie.
3.Uczę się wyrażać uczucia.
4.Jakim człowiekiem chcę być? – moje wartości
5.Patologie społeczne w środowisku – praca w
grupach
Udział w imprezach środowiskowych.
Wigilia klasowa.
1.Nie tylko dopalacze są groźne– skutki picia
napojów energetyzujących.
2.Co znaczy zdrowo się odżywiać?- zaburzenia
odżywiania – praca w grupach.
3.Myślę i odmawiam.
4.Dziękuję, nie piję.
5.Higiena ciała i odzieży.
6.Profilaktyka używania środków
psychoaktywnych przez młodzież.
7.Pierwsza pomoc.
Pogadanki z pedagogiem szk. i higienistką.
Udział w imprezach i zawodach sportowych.
Obchody Dnia Zdrowia. Zajęcia pozalekcyjne.
1.100 rocznica odzyskania niepodległości
2.Odwiedzamy miejsca pamięci.
3.Tradycje świąteczne w naszych domach -praca
w grupach
4.Jak cię widzą tak cię piszą- wady i zalety
Polaków.
5.„Dwójka” ma 107 lat.
6.Dbamy o honor i tradycje szkoły – przybliżenie
postaci Świętej Jadwigi Śląskiej.
Uczestnictwo w imprezach związanych
z rocznicami historycznymi i świętem szkoły.

Październik
Październik
Listopad
Listopad
Listopad

Listopad
Kwiecień
Marzec
Marzec
Kwiecień
Październik
Maj

Listopad
Listopad
Grudzień
Maj
Marzec
Marzec

Uwagi

Wychowanie kulturalnoestetyczne:

-

obcowanie ze sztuką
korzystanie z zasobów
kultury
rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych

Wychowanie ekologiczne:
- ochrona środowiska
- kształtowanie postaw
proekologicznych

1.Książka, którą warto przeczytać; autor,
którego warto poznać.
2.Jakie programy telewizyjne oglądam?
3.Właściwe korzystanie z komputera i Internetu
– praca w grupach
4.Dbamy o piękno języka.
5.Godne i kulturalne zachowanie w szkole
i poza nią.

Maj
Maj
Luty
Kwiecień
Styczeń

Udział w koncertach, wystawach i
przedstawieniach.
Organizacja dyskotek klasowych.
Dbanie o estetykę klasy i szkoły.
Konkursy plastyczne.
1.Rok 2018 Rokiem Odry
2.Dzień Ziemi.
3.Czy warto chronić środowisko?- praca w
grupach

Październik
Kwiecień
Czerwiec

Zbiórka puszek aluminiowych, makulatury,
tonerów, baterii, zakrętek plastykowych.
Obchody Dnia Ziemi. Konkursy ekologiczne.

Wychowanie dla
bezpieczeństwa:
- wychowanie
komunikacyjne
- bezpieczeństwo w szkole
i poza nią

1.Pogadanka na temat przestrzegania zasad BHP
na terenie szkoły, w drodze do i ze szkoły.
2.Bezpieczeństwo w czasie wolnym- praca w
grupach
3.Jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne
oraz innych osób?
4.Jestem bezpieczny w kontakcie z
nieznajomym.
5.Zapoznanie uczniów z procedurami
postępowania w warunkach zagrożenia oraz
wskazanie, do jakich instytucji zwrócić się w
sytuacji zagrożenia- numery alarmowe, alarm
przeciwpożarowy

Wrzesień

6.Bezpieczeństwo w sieci.

Luty

Luty,
Czerwiec
Styczeń
Październik
Październik

