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wychowawca – mgr Zbigniew Kiełkowski 

 

Tematyka godziny 

wychowawczej 

Cele wychowawcze Sposób realizacji 

Wrzesień 

1. Moje wspomnienia z 

wakacji. 
 kształtowanie przekonania, że 

nauka może być nie tylko 

obowiązkiem, ale i przyjemnością, 

 pobudzanie ciekawości w stosunku 

do otaczającego nas świata. 

 relacje uczniów z wycieczek 

wakacyjnych, 

 uczniowie opowiadają o 

zwiedzanych zabytkach, 

poznanych zwyczajach, nowych 

przyjaźniach (prace plastyczne, 

literackie) 

2. Poznajemy się lepiej. 

Wybór samorządu klasowego.  
 zacieśnienie więzi w grupie, lepsze 

poznanie się, 

 nauczyciel lepiej zapozna się z 

uczniami, ich upodobaniami, 

zainteresowaniami, 

 działalność i praca samorządu 

klasowego,  

 uczniowie prezentują swoje 

zainteresowania i swoje hobby, 

 sporządzenie portretu klasy na 

gazetce klasowej, 

 określenie obowiązków 

samorządu klasowego, 

 przedstawienie kandydatur i 

głosowanie nad ich wyborem.   

3. Zapoznanie się ze 

,,Statutem Szkoły" i 

Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

 

 zapoznanie z prawami i 

obowiązkami ucznia, 

 poznanie Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania. 

 praca w grupach (analiza Statutu 

Szkoły i Wewnątrzszkolnego 

Systemu Oceniania, 

 sporządzenie notatki na gazetkę 

klasową  

4. Gry i zabawy integrujące.  integracja zespołu klasowego  wyjaśnienie zasad pracy na lekcji 

 zabawa w grupach 

Październik 

1. Praca moich rodziców - 

przedstawienie wywiadów. 
 rozbudzenie zainteresowań w 

kierunku poznawania różnych 

zawodów, 

 zapoznanie z wymaganiami 

stawianymi przez różne 

specjalności zawodowe, 

 wyrabiania szacunku do pracy 

rodziców. 

 przeprowadzenie wywiadu z 

rodzicami na temat ich pracy, 

 



2. Klasa czwarta- nowy etap 

w naszej szkolnej edukacji 
 wymienienie różnic między klasą 

IV, a klasami młodszymi. 

 pogadanka na temat  zmian, które 

nastąpiły w życiu czwartoklasisty. 

3. Nasze bezpieczeństwo w 

szkole i poza szkołą 
 umiejętność korzystania z zasad 

ruchu drogowego - bezpieczne 

poruszanie się po drogach, 

 umiejętność powiedzenia ,,nie" 

(postawa asertywna). 

 pogadanka na temat bezpiecznego 

poruszania się po drogach, oraz 

jak należy zachować się wobec 

nieznajomych lub w czasie 

nieobecności dorosłych w domu. 

1. Zbieramy wiadomości o 

naszym patronie szkoły. 
 pogłębienie i wzbogacenie wiedzy 

o Karolu Miarce 

 

 przeglądanie różnych dostępnych 

informacji na temat patrona 

szkoły.  

Listopad 

1. Podniesienie poczucia 

własnej wartości - w wielu 

rzeczach jestem bardzo 

dobry. 

 kształtowanie postawy łamania 

barier psychicznych i fizycznych, 

 rozbudzanie tendencji do 

samopoznania i adekwatnej 

samooceny, 

 zachęcanie uczniów do 

uodporniania się na chwilowe 

niepowodzenia i trudności.  

 uczniowie uzupełniają karty 

ćwiczeń ,,Są rzeczy w których 

jestem dobry", 

 uczniowie opowiadają o rzeczach 

w których są dobrzy i mają dobre 

wyniki, 

 zachęcenie osób nieśmiałych lub 

o niskim poczuciu własnej 

wartości do wzięcia udziału w 

swobodnych wypowiedziach.  

2. Odzyskanie przez Polskę 

niepodległości (11 listopada) 
 kształtowanie szacunku dla tych, 

którzy polegli w walkach o 

wolność ojczyzny, 

 kształtowanie miłości do ojczyzny 

opartej na poczuciu więzi 

narodowej, znajomości historii i 

tradycji narodowo- wyzwoleńczej. 

 przygotowanie przez uczniów 

referatu o odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości, 

 sporządzenie notatki na gazetkę 

klasową. 

3. Jak pomagać innym?  pomoc jednostce w rozwiązywaniu 

indywidualnych problemów, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym, 

odkrywanie ich potrzeb i 

oczekiwań. 

 dzieci w roli osób niosących 

pomoc (psychodrama), 

 pogadanka na temat pomocy 

niepełnosprawnym ,,Jak pomóc, 

aby nie wyręczać?". 

4. Andrzejki.  integracja zespołu klasowego 

poprzez wspólne działanie i 

zabawę, 

 poznanie zasad demokratycznego 

ustalania decyzji. 

 uczniowie prezentują zwyczaje i 

zabawy ludowe związane z 

Andrzejkami, 

Grudzień 

1. Mikołaj w naszej klasie.  umiejętność organizowania dobrej 

zabawy - o czym należy pamiętać, 

jakich norm przestrzegać, 

 kontynuowanie tradycji klasowych. 

 przygotowanie prezentów. 



 

 

2. Chcę być przyjacielem.  wzbudzenie refleksji nad 

przyjaźnią, 

 kształtowanie postawy 

przyjacielskiej i pielęgnowanie tej 

więzi.  

 uczniowie samodzielnie redagują 

notatkę na temat przyjaźni, 

wrzucają do wspólnej 

skrzyneczki, 

 po wylosowaniu dzieci odczytują 

notatki kolegi, 

 uczniowie tworzą listę najbardziej 

powtarzających się cech 

prawdziwego przyjaciela. 

3. Wigilia klasowa.  wdrażanie do działalności 

zespołowej, 

 wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności i satysfakcji z 

realizacji podjętych zadań, 

 budzenie szacunku do tradycji 

ludowych i rodzinnego 

świętowania. 

 wyznaczenie dzieci 

      odpowiedzialnych za organizację 

      i przebieg spotkania, 

 pogadanka na temat zwyczajów 

związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia, 

 wspólne dzielenie się opłatkiem  

      i śpiewanie kolęd.  

Styczeń 

1. Czy nasza klasa jest 

zgrana? 
 wsparcie dzieci, które są czasami 

odrzucane przez klasę, 

 kształtowanie umiejętności 

dokonywania analizy sytuacji 

grupowej i każdej jednostki na tle 

grupy.  

 dzieci pracują w małych kręgach, 

odpowiadając na pytania ankiety 

pt. ,,Czy nasza klasa jest zgrana?" 

 propozycje, aby klasa była zgrana 

(lub bardziej zgrana). 

2. W jakim kolorze widzę 

swoją szkołę? 
 budzenie szacunku do nauczycieli, 

 kształtowanie poszanowania 

własności materialnych szkoły, 

 kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za życie i 

wizerunek szkoły. 

 swobodne wypowiedzi pisemne 

dzieci na temat ,,W jakim kolorze 

widzę swoją szkołę?" 

 wady i zalety uczęszczania do 

szkoły widziane oczami dziecka. 

3. Jak wesoło i bezpiecznie 

wypoczywać w czasie ferii? 
 ukazanie różnych możliwości 

spożytkowania wolnego czasu, 

 wypowiedzi uczniów na temat 

spędzania wolnego czasu i rola 



 pobudzanie własnej aktywności 

uczniów w tej dziedzinie, 

 zapoznanie z zasadami 

bezpiecznego spędzania ferii. 

rodziny w wypoczynku dziecka, 

 uczniowie prezentują swoje 

hobby, 

 pogadanka na temat zasad 

bezpieczeństwa w czasie ferii. 

4. Wystawianie ocen z 

zachowania. 
 podejmowanie prób samooceny i 

oceny innych, 

 dostrzeganie potrzeb innych ludzi. 

 uczeń wystawia sobie swoją 

propozycję ocenę z zachowania, 

 analiza ocen z zachowania na 

forum klasy. 

Luty 

4. Nasi idole.  budzenie pragnienia naśladowania 

pozytywnych cech autorytetu, 

 kształtowanie postawy silnej  

i wrażliwej jednostki. 

 uczniowie prezentują zdjęcia , 

wytwory twórcze swoich idoli, 

argumentując swój wybór, 

 sporządzenie  gazetki klasowej  

      pt. ,,Nasi idole". 

2. Higiena osobista 

warunkiem zdrowia. 
 wzbogacenie wiedzy i utrwalenie 

nawyków czystości i higieny, 

 utrwalenie zasad właściwego 

zachowania się przy posiłku. 

 spotkanie z pielęgniarką szkolną, 

 ćwiczenia usprawniające 

właściwe posługiwanie się 

sztućcami itp. 

Marzec 

1. Co o mnie sądzą rodzice i 

rodzeństwo? - wyniki 

sondażu. 

 próby poznania samego siebie, 

 wdrożenie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu rodzinnym, 

 zapobieganie konfliktom i pomoc w 

ich rozwiązywaniu, 

 wyrabianie odpowiedzialności za 

wykonywanie powierzonych 

obowiązków.  

 dzieci przedstawiają wyniki 

sondażu, opowiadają jaką pełnia 

rolę w rodzinie, 

 oceniają trudne sytuacje rodzinne 

i typują najczęściej pojawiające 

się, 

 klasa wspólnie ustala sposoby 

rozwiązywania konfliktowych 

sytuacji rodzinnych.  

2. Czy ktoś mnie polubi?  zachęcanie uczniów do zwierzania 

się ze swoich lęków i obaw komuś, 

kto może pomóc, 

 

 stworzenie ,,skrzynki zaufania", 

gdzie uczniowie będą mogli 

wrzucać anonimowo kartki z 

pytaniami lub opisanymi 

problemami. 

3. Mój dzień jak co dzień.  wdrażanie dbałości o higienę 

osobistą, przestrzeganie planu dnia 

(czas na czynny wypoczynek i sen), 

 utrwalenie zasad bezpieczeństwa na 

drodze, kulturalnego zachowania 

się w środkach transportu. 

 dzieci samodzielnie układają listę 

powtarzających się czynności w 

ciągu dnia, 

 nauczyciel w pogadance 

nawiązuje do porannego mycia 

(higiena osobista), dbałość o 

wypoczynek i bezpieczną drogę 

do szkoły, 

 uczniowie wypowiadają się na 

temat kulturalnego zachowania w 

środkach komunikacji. 

4. Słuchamy.  rozpoznawanie odgłosów 

płynących z otoczenia 

 wsłuchiwanie się w odgłosy z 

otoczenia 



 rozwijanie pamięci słuchowej 

 doskonalenie umiejętności 

słuchowej 

 zabawa w głuchy telefon 

 pogadanka na temat umiejętności 

czytania 

Kwiecień 

1. Czy twój dom jest 

ekologiczny? 
 propagowanie wiedzy o żywności 

ekologicznej i opakowaniach oraz 

oszczędzaniu wody, energii 

elektrycznej. 

 wypełnienie ankiety przez dzieci 

przy pomocy rodziców, 

 omówienie wyników ankiety, 

 przygotowanie gazetki klasowej 

pt.,, Jak postępować, aby mój dom 

był ekologiczny". 

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia  uwrażliwienie na piękno 

otaczającej przyrody, na jej 

dewastację. 

 Organizacja Dnia Ziemi 

3. Czy znasz swoją 

miejscowość? 
 rozwijanie postaw patriotycznych 

związanych z tożsamością kultury 

regionalnej poprzez poznanie 

najbliższego otoczenia, 

 

 uczniowie przygotowują referaty 

o Pielgrzymowicach 

Maj 

1. Porozmawiajmy o 

Konstytucji 3 Maja - 

pogadanka. 

 zainteresowanie uczniów 

przemianami zachodzącymi w 

kraju i w świecie, 

 uczestniczenie w uroczystościach 

związanych z zachowaniem 

tradycji i kultury kraju.  

 udział w akademii z okazji 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

2. Czy znam przepisy ruchu 

drogowego?  

Zasady udzielania pierwszej 

pomocy. 

 zapoznanie z podstawowymi 

przepisami ruchu drogowego, 

 poznanie podstawowych zasad 

udzielania pierwszej pomocy. 

 konkurs ,,Czy znasz przepisy 

ruchu drogowego?" 

 pogadanka w jaki sposób udzielać 

poszkodowanym pierwszej 

pomocy. 

3. To jest ciekawy zawód.  poznawanie wymagań stawianych 

przez różne specjalności 

zawodowe, 

 rozbudzenie zainteresowań w 

kierunku poznawania różnych 

zawodów. 

 uczniowie przeprowadzają z 

rodzicami wywiad na temat ich 

zawodu i odczytują go na lekcji, 

 sporządzenie gazetki klasowej na 

temat różnych zawodów. 

Czerwiec 

1. Czy wiesz co jesz?  zapoznanie z tabelą wartości 

odżywczych niektórych produktów, 

 kształtowanie odpowiednich 

nawyków i przyzwyczajeń 

zdrowotnych. 

 uczniowie zbierają informacje na 

temat wartości odżywczych 

wybranych produktów, 

 przedstawienie złych nawyków 

żywnościowych (jedzenie 

hamburgerów, frytek, chipsów). 

2. Wystawianie ocen z 

zachowania. 
 współudział uczniów w ocenie, 

 sposoby zespołowego 

rozwiązywania konfliktów. 

 każdy uczeń podaje propozycję 

swojej oceny z zachowania, 

 analiza ocen z zachowania na 

forum klasy. 

3. Bawimy się bezpiecznie, 

przyjemnie i kulturalnie. 
 znajomość znaków i sygnałów 

drogowych, 

 zapoznanie dzieci z bezpiecznymi 

i przyjemnymi zabawami, 



 

 zapoznanie z zasadami 

bezpiecznego spędzania wakacji, 

 pogadanka na temat 

bezpieczeństwa w czasie wakacji 

,,Jak bezpiecznie spędzić 

wakacje" 

4. Podsumowanie całorocznej 

pracy i zadań. 
 zachęcanie do osiągnięcia lepszych 

wyników w nauce i w zachowaniu.  

 uczniowie wypełniają ankietę - 

,,Jakie były moje sukcesy a jakie 

porażki w tym roku szkolnym", 

 opracowanie zestawienia 

wyników w nauce. 

WSPÓŁPRACA Z 

RODZICAMI 

1. Zapobieganie trudnościom w 

nauce, konfliktom i łagodzenie ich. 

2. Włączanie rodziców w życie klasy, 

szkoły. 

3. Poznanie problemów rodzinnych 

uczniów. 

4. Informowanie o potrzebach 

szkolnych uczniów. 

5. Popularyzowanie wśród rodziców 

wiedzy z zakresu potrzeb 

psychicznych dziecka. 

6. Zapoznanie rodziców z planem 

wychowawczym klasy. 

 zebrania z rodzicami, 

 kontakty indywidualne. 


