PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY IV
rok szk. 2018/2019
Obszar szkolnego
programu
Wychowanie
prospołeczne:
- zasady porozumiewania się
- przygotowanie do
aktywnego i
odpowiedzialnego
funkcjonowania w grupie
rówieśniczej
- nabywanie 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. Moje oczekiwania i obawy w klasie IVpraca w grupach.
6. Jak wywiązujemy się z obowiązków
ucznia? Oceniamy nasze zachowanie.

Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień

1. Mam swoje mocne strony.
2. Harcerstwo alternatywą dla młodego
człowieka.
3. Ludzie sprawni inaczej.
4. Inni czekają na naszą pomoc- praca w
grupach
5. Strój w szkole świadczy o mnie.

Styczeń
Październik

Październik
Wrzesień
Styczeń,
Czerwiec

Grudzień
Grudzień
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 ucznia
Wychowanie
prozdrowotne:
- organizacja czasu
wolnego
- zdrowie, sport, rekreacja
higiena i profilaktyka
uzależnień

1.
2.
3.
4.

Rodzina najwyższą wartością.
W mojej rodzinie uczę się miłości.
Koleżeństwo i przyjaźń- praca w grupach
Potrafię rozmawiać z innymi.

Udział w imprezach środowiskowych.
Wigilia klasowa.
1. Środki psychoaktywne- ciekawość ,która
może zaważyć na całym życiu.
2. Co znaczy zdrowo się odżywać?- zaburzenia
odżywiania.
3. Dziękuję, nie palę - uczenie umiejętności
odmawiania - praca w grupach, ,
4. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia? – bądź
zorganizowany.

Listopad
Listopad
Marzec
Marzec

Listopad
Kwiecień
Maj
Październik

Pogadanki z pedagogiem szk. i pielęgniarką,
psychologiem.
Udział w imprezach i zawodach sportowych.
Obchody Dnia Zdrowia. Zajęcia pozalekcyjne.

Wychowanie regionalnopatriotyczne:
- poznawanie regionu
(naszej malej ojczyzny)
- kształtowanie postaw
patriotycznych
edukacja europejska

1. Przybliżenie postaci H. Sienkiewicz wybitnego pisarza i noblisty
2. Odwiedzamy miejsca pamięci.
3. Moje miasto
4. Ja – Europejczyk.
5. Święta Jadwiga Śląska – patronka mojej
szkoły - praca w grupach. Obchody święta
szkoły
6. Co jest dla mnie w życiu ważne?
7.100 rocznica odzyskania niepodległościwychowanie do wartości kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów
Uczestnictwo w imprezach związanych

Październik
Listopad
Marzec
Maj
Marzec
Marzec
Listopad

Uwagi

z rocznicami historycznymi i świętem szkoły.

Wychowanie kulturalnoestetyczne:
-

obcowanie ze sztuką
korzystanie z zasobów
kultury,
rozwijanie zainteresowań
czytelniczych

Wychowanie ekologiczne:
- ochrona środowiska
kształtowanie postaw
proekologicznych

1. Kultura na co dzień.
2. Poznajemy społeczności z różnych stron
świata i ich kultury- praca w grupach
3. W jaki sposób zdobywamy informacje? bezpieczeństwo w sieci.
4. Powinniśmy czytać więcej.
5. Jak dbać o piękno mowy ojczystej?

Listopad
Luty
Luty
Czerwiec
Kwiecień

Udział w koncertach, wystawach i
przedstawieniach.
Organizacja dyskotek klasowych.
Dbanie o estetykę klasy i szkoły.
Konkursy plastyczne.
1. Moje ulubione zwierzę.
2. Dzień Ziemi.
3. Dlaczego zbieramy surowce wtórne? – 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 - praca
w grupach
3. Jak dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne
oraz innych osób?
4. Jestem bezpieczny w kontakcie z
nieznajomym.

Wrzesień

5. Zapoznanie uczniów z procedurami
postępowania w warunkach zagrożenia
oraz wskazanie, do jakich instytucji
zwrócić się w sytuacji zagrożenianumery alarmowe, alarm
przeciwpożarowy.

Październik

Karta rowerowa.
Bezpieczeństwo w sieci.

Luty,
Czerwiec
Styczeń
Październik

