PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY VI
Rok szkolny 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
1.Wybór samorządu klasowego.
2.Prawa i obowiązki ucznia- statut szkoły- praca
w grupach
3.Zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania
i z przedmiotów.
4. Oceniamy nasze zachowanie.
5.Szczególnie pomagamy dzieciom
najmłodszym.

1.Ideał człowieka, którego chciałbyś naśladować
– praca w grupach
2.Kształcenie poczucia odpowiedzialności i
zdyscyplinowania.
3.Umiem słuchać aktywnie.
4.Co to jest asertywność?
5.Strój w szkole świadczy o mnie.
6.Co jest dla mnie ważne? - rozmowy o
motywacji- praca w grupach

Termin
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Styczeń,
Czerwiec
Październik

Listopad
Listopad
Marzec
Marzec
Wrzesień
Listopad

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 patriotyczno
- obywatelskie:

1.Co zawdzięczam sobie? - dobre myślenie o
sobie.
2.Moje prawa i obowiązki w rodzinie
3.Mikroświat i makroświat człowieka – dlaczego
lubimy wracać do domu? - praca w grupach

Listopad
Styczeń
Grudzień

Udział w imprezach środowiskowych.
Wigilia klasowa.
1.Co znaczy zdrowo się odżywać?- zaburzenia
odżywiania.
2.Nie tylko dopalacze są groźne– skutki picia
napojów energetyzujących- praca w grupach
3.Sam decyduje, co mam robić?
4.Dziękuje, nie biorę.
5.Profilaktyka używania środków
psychoaktywnych przez młodzież.
6.Ratujemy i uczymy ratować"- pierwsza pomoc
przedmedyczna
Pogadanki z pedagogiem szkolnym i higienistką.
Udział w imprezach i zawodach sportowych.
Obchody Dnia Zdrowia. Zajęcia pozalekcyjne.
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości
2.Odwiedzamy miejsca pamięci.
3.Dwójka” ma 107 lat – przybliżenie postaci

Kwiecień
Listopad
Maj
Maj
Październik
Październik

Listopad
Listopad

Uwagi

-

wychowanie do wartości
i kształtowanie postaw
patriotycznych
edukacja europejska

Wychowanie regionalne:
- poznawanie regionu
(naszej małej ojczyzny)
- kultywowanie tradycji i
obrzędowości regionalnej

Wychowanie kulturalnoestetyczne:

-

obcowanie ze sztuką
korzystanie z zasobów
kultury
rozwijanie zainteresowań
czytelniczych

Wychowanie ekologiczne:
- ochrona środowiska
- kształtowanie postaw
proekologicznych

Świętej Jadwigi Śląskiej
4.Urząd miasta – jego rola i zadania.
5.Starostwo powiatowe - jego rola i zadania.
Uczestnictwo w imprezach związanych z
rocznicami historycznymi i świętem szkoły.
Zapoznanie z instytucjami samorządowymi
w Pszczynie.
1.Ziemia pszczyńska – moja mała ojczyzna.
2.Pszczyńskie tradycje kulinarne –
przygotowujemy potrawy.
3.Pszczyna w Internecie – odwiedzamy strony o
Pszczynie.
4.Godómy po śląsku –Dwójka szkołą ze śląską
tradycją.
Konkurs wiedzy o Pszczynie.
1.Dobra książka sposobem na nudę.
2.Dbamy o piękno mowy ojczystej.
3.Internet – okno na świat.
4.Nasze małe muzeum-odwiedzamy szkolną Izbę
Regionalną.

Marzec
Maj
Maj

Wrzesień
Grudzień
Styczeń
Marzec

Październik
Luty
Luty
Kwiecień

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 segregować odpady?- praca w
grupach

Październik
Kwiecień
Kwiecień

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.
3.Sytuacje niebezpieczne – wiem jak reagować i
do kogo zwrócić się o pomoc! (telefony
alarmowe, alarm przeciwpożarowy)
4.Jestem bezpieczny w kontakcie z
nieznajomym.
5.Sposoby radzenia sobie z agresją własną
(samookaleczenia)i innych.
6.Bezpieczeństwo w sieci – praca w grupach

Wrzesień
Luty,
Czerwiec
Czerwiec
Październik
Styczeń
Luty
Luty

