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WRZESIEŃ 

TEMAT ZADANIA CELE WYCHOWAWCZE 

Organizujemy pracę w 
zespole klasowym. 

 -podział obowiązków, 
-wybór samorządu klasowego, 
-omówienie zasad bezpieczeństwa związanych  
z zagrożeniem epidemicznym. 
  

-nabywanie umiejętności życia w społeczności szkolnej i w 
grupie rówieśniczej, 
- integrowanie zespołu klasowego, 
-wdrażanie do właściwych nawyków higienicznych  
i przestrzegania zasad związanych z zagrożeniem COVID-19. 
  

Moje prawa i obowiązki. -poznanie zasad oceniania zachowania, 
-omówienie praw i obowiązków ucznia 
wynikających ze Statutu Szkoły. 
- utworzenie Klasowego Kodeksu. 
  

-rozwijanie świadomości swoich praw i obowiązków, 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje 
postępowanie. 

Przygotowujemy się do 
wycieczki klasowej. 

-zapoznanie z harmonogramem i regulaminem 
wycieczki, 
-omówienie zasad bezpieczeństwa podczas 
wyjazdów, 
-omówienie zasad zachowania w poszczególnych 
zwiedzanych miejscach. 

-uświadomienie niebezpieczeństw i zagrożeń podczas 
wyjazdów, 
-kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowanie się w każdej 
sytuacji, 
-budowanie poczucia odpowiedzialności za własne 
bezpieczeństwo, 
-utrwalenie zasad reagowania w sytuacji zagrożenia. 
 



Klasowy Dzień Chłopca. - gry i zabawy klasowe - rozwijanie szacunku do osób płci przeciwnej, 
-integrowanie zespołu klasowego. 
 

PAŹDZIERNIK 

TEMAT ZADANIA CELE  

Czym są emocje?   - zdefiniowanie pojęcia emocji, 
- określenie rodzajów emocji,  
- odczytywanie emocji innych osób na podstawie 
mowy ciała, wyrazu twarzy. 
  

-nabywanie umiejętności nazywania emocji, 
- kształtowanie postawy empatycznej. 
  

Co mnie złości? - określenie miejsc i sytuacji, w których 
odczuwamy złość, 
- poznanie sposobów na właściwe radzenie sobie 
z uczuciem gniewu, 
- odgrywanie scenek sytuacyjnych. 
  

-  zapobieganie zachowaniom agresywnym, 
- wdrażanie do umiejętności właściwego przeżywania emocji 
oraz radzenia sobie z gniewem. 

Kto tworzy szkołę? - Dzień 
Edukacji Narodowej. 

- omówienie czym dla każdego z nas jest szkoła i 
kto ją tworzy  
- określenie cech dobrego nauczyciela, 
-określenie cech dobrego ucznia, 

-nabywanie umiejętności życia w społeczności szkolnej, 
-kształtowanie postawy szacunku wobec wszystkich 

pracowników szkoły oraz uczniów. 
 
  

Obchodzimy Dzień 
Patrona naszej szkoły. 

- przypomnienie faktów dotyczących życia Karola 
Miarki i jego działalności, 
- zapoznanie z symbolami i tradycją szkoły. 

- poznanie i kontynuowanie tradycji szkolnych, 
-kształtowanie poczucia przynależności do społeczności 
szkolnej i lokalnej. 
 

LISTOPAD 

TEMAT ZADANIA CELE 

Znam swoją wartość. - omówienie czym jest poczucie własnej 
wartości, 
- określenie swoich zalet i mocnych stron, 

- kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, 
-wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, 
- wspieranie rozwoju osobowości. 



  

Narodowe Święto 
Niepodległości. 

- poznanie historii Święta Niepodległości, 
- omówienie znaczenia symboli narodowych. 

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 
-kształtowanie poczucia przynależności do społeczności, 
-rozwijanie zainteresowania historią ojczyzny. 
 

Co wiemy o sobie i jakim 
jesteśmy zespołem 
klasowym?  

- rozwiązanie quizu o klasie, 
- identyfikacja problemów klasowych oraz 
określenie rozwiązań,  
- zabawy integrujące zespół klasowy. 
  

- integrowanie zespołu klasowego, 
- nabywanie umiejętności życia w społeczności szkolnej i w 
grupie rówieśniczej. 

Prowadzę zdrowy i 
aktywny styl życia. 
 

- określenie czym jest zdrowy styl życia, 
- przedstawienie pomysłów na aktywne 
spędzanie wolnego czasu. 

- wdrażanie do właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych,  
-motywowanie do zdrowego stylu życia. 

 

GRUDZIEŃ 

Dzielmy się dobrem. 
  
  

-omówienie problemów i potrzeb osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
- udział w akcji charytatywnej 

- kształtowanie wrażliwości na trudną sytuację innych osób, 
- kształtowanie postawy gotowości niesienia pomocy 
potrzebującym. 
  

Przygotowanie do 
Spotkania Wigilijnego. 

- zaplanowanie wigilijki klasowej 
-podział zadań 

-dekorowanie sali 
- wykonanie kartek świątecznych 

-kształtowanie poczucia przynależności do społeczności 
klasowej, 
-rozwijanie umiejętności współpracy, 
-wdrażanie do właściwej organizacji zaplanowanych zadań. 
  

Spotkanie Wigilijne w 
naszej klasie. 

- poznanie tradycji wigilijnych w naszych 
domach, 
- poznanie dawnych tradycji świątecznych, 
-wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd. 

- kultywowanie polskiej tradycji obchodów Bożego 
Narodzenia, 
 -integracja zespołu klasowego, 
 -aktywny udział w realizacji wspólnie podjętych zadań. 
 
 
 



STYCZEŃ 

 Jak być asertywnym? -zapoznanie się z pojęciem asertywność, 
- różnicowanie przykładów zachowania 
asertywnego i uległego, 
-odgrywanie scenek sytuacyjnych 

- rozwijanie umiejętności wyrażania swojego zdania z 
poszanowaniem opinii innych osób, 
-wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
-przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym. 
 

Moja przyjaciółka książka.  
  

- omówienie zalet czytania, 
- prezentacja ulubionych książek. 

- propagowanie czytelnictwa. 

Podsumowujemy nasze 
osiągnięcia i oceniamy 
nasze zachowanie. 

- dokonanie samooceny, 
- dokonanie oceny zachowania kolegów i 
koleżanek, 
-podsumowanie osiągnięć i ważnych wydarzeń w 
I semestrze. 
  

-kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny, 
-nabywanie umiejętności obiektywnego oceniania 
postępowania innych osób. 

Czy jestem bezpieczny w 
sieci?  

- zapoznanie się z zagrożeniami w 
cyberprzestrzeni, 
- wzajemne podzielenie się doświadczeniami 
związanymi z korzystania z Internetu, 
- poznanie sposobów na zwiększenie własnego 
bezpieczeństwa w sieci. 
  

- kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności 
w sieci i w kontaktach z nieznajomymi, 
- uczenie prawidłowej reakcji na zagrożenia. 
  

LUTY 

Ciekawe i bezpieczne ferie 
zimowe. 

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas ferii 
zimowych, 
-podzielenie się pomysłami na ciekawe spędzanie 
wolnego czasu. 

-uświadomienie niebezpieczeństw i zagrożeń podczas wakacji 
w domu i poza domem, 
-kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się w 
różnych sytuacjach, 
-kształtowanie umiejętności właściwego planowania i 
spędzania czasu wolnego.  

  



 Śmieciowe jedzenie. 
  
  

 - podzielenie się doświadczeniami związanymi z 
jedzeniem niezdrowej żywności. 
- zapoznanie się ze skutakami nadmiernego 
spożywania niezdrowej żywności 
- wykonanie plakatu promującego zdrowe 
odżywianie. 
  

 - wdrażanie do właściwych nawyków żywieniowych,  
-promowanie zdrowego stylu życia. 

 

MARZEC 

Klasowy Dzień Kobiet. -poznanie sylwetek kilku znanych kobiet, 
-gry i zabawy klasowe. 

- rozwijanie szacunku do osób płci przeciwnej, 
-integrowanie zespołu klasowego. 
  

Czy można żyć bez 
Internetu? 

- podzielenie się własnymi doświadczeniami z 
codziennego korzystania z Internetu, 
- określenie sytuacji, w których korzystanie z 
Internetu jest niezbędne, a w których nie jest 
konieczne, 
- poznanie zasad właściwego planowania dnia, 
-  udział w wyzwaniu „Dzień bez Internetu”. 
 

- kształtowanie umiejętności właściwego gospodarowania 
czasem wolnym, 
- przeciwdziałanie uzależnieniu od cyberprzestrzeni, 
- promowanie zdrowego stylu życia. 
  

W zdrowym ciele, zdrowy 
duch – wiosenny spacer.  

- spacer po okolicy, poszukiwanie oznak wiosny. - propagowanie aktywności fizycznej, 
- poznanie tras spacerowych w najbliższej okolicy, 
- integrowanie zespołu klasowego. 
  

Pierwsza pomoc – chwile, 
które ratują życie. 
  

- omówienie sytuacji zagrożenia, w których 
możemy się znaleźć,  
- omówienie podstawowych zasad udzielania 
pierwszej pomocy oraz korzystania z numerów 
alarmowych.  
  
 

- wdrażanie do umiejętności właściwego reagowania w 
sytuacjach zagrożenia, 
- wdrażanie do gotowości niesienia pomocy, 
- zwiększanie poczucia bezpieczeństwa. 
  



KWIECIEŃ 

Tradycje Świąt 
Wielkanocnych. 

- poznanie symboli i dawnych tradycji Wielkiej 
Nocy,  
- wymiana własnych doświadczeń związanych z 
Wielkanocą. 
  

- wdrażanie do poszanowania tradycji, 
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 
 -integracja zespołu klasowego. 

Co mogę zrobić dla Ziemi? - omówienie największych zagrożeń środowiska 
naturalnego na świecie oraz w najbliższym 
otoczeniu, 
- poznanie sposobów na dbanie o środowisko 
naturalne w życiu codziennym. 
 

-kształtowanie postaw proekologicznych, 

- rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody. 
  

 Czym jest zdrowa 
rywalizacja? 

 - zdefiniowanie pojęcia „ zdrowa rywalizacja”, 

- określenie sytuacji, w których ludzie ze sobą 

rywalizują 

- nazwanie emocji, które towarzyszą rywalizacji,  
-określenie zasad współdziałania  oraz  
zdrowej rywalizacji. 
 

- wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji. 

-  nabywanie umiejętności życia w społeczności szkolnej I w 
grupie rówieśniczej. 

MAJ 

Święto Konstytucji 3-go 
Maja oraz Święto Flagi. 

-omówienie znaczenia symboli narodowych, 
- udział w quizie wiedzy o Polsce 

- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 
-kształtowanie poczucia przynależności do społeczności, 
-rozwijanie zainteresowania historią ojczyzny. 
 

Przygotowujemy się do 
wycieczki klasowej. 

-zapoznanie z harmonogramem i regulaminem 
wycieczki, 
-omówienie zasad bezpieczeństwa podczas 
wyjazdów, 

-uświadomienie niebezpieczeństw i zagrożeń podczas 
wyjazdów, 
-kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowanie się w każdej 
sytuacji, 



-omówienie zasad zachowania w poszczególnych 
zwiedzanych miejscach. 

-budowanie poczucia odpowiedzialności za własne 
bezpieczeństwo, 
-utrwalenie zasad reagowania w sytuacji zagrożenia. 
 

Śląsk – moja Mała 
Ojczyzna. 

- poznanie tradycji naszego regionu, 
- gry i zabawy integracyjne po śląsku. 

- promowanie kultury środowiska lokalnego, 
- wzmacnianie poczucia więzi z własnym regionem. 
  

Moje drzewo 
genealogiczne. 

-określenie uczuć i więzów związanych z domem 
rodzinnym, 
-wyrażenie wdzięczności za trud wychowania. 
  

 - wzmacnianie poczucia więzi z domem rodzinnym oraz 
postawy wdzięczności i szacunku wobec rodziców. 
 

CZERWIEC 

Nasze Święto – Dzień 
Dziecka. 

- klasowy turniej, gry i zabawy. 
  

-integrowanie zespołu klasowego, 
-tworzenie atmosfery życzliwości i zdrowej rywalizacji. 
  

Podsumowujemy nasze 
osiągnięcia i oceniamy 
zachowanie. 

-dokonanie samooceny, 
- dokonanie oceny zachowania kolegów i 
koleżanek, 
-podsumowanie osiągnięć i ważnych wydarzeń w 
mijającym roku szkolnym. 
 

-kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny 

-nabywanie umiejętności obiektywnego oceniania 
postępowania innych osób. 

Bezpieczne wakacje. -poznanie zasad bezpieczeństwa podczas 
wakacji, 
-podzielenie się pomysłami na ciekawe spędzanie 
wolnego czasu,  
- przypomnienie zasad reagowania w sytuacjach 
zagrożenia. 

-uświadomienie niebezpieczeństw i zagrożeń podczas wakacji 
w domu i poza domem, 
-kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się w 
różnych sytuacjach, 
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne 
bezpieczeństwo.  

  
  


