TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE VI c
w roku szkolnym 2019/2020

Wychowawca : Magdalena Machnik

Lp.

Temat zajęć edukacyjnych

1. Zaczynamy nowy rok szkolny:
 Zapoznanie z planem wychowawczym
 Wybory do Samorządu Klasowego
 Zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia (Statut
Szkoły)
2. Tworzymy Kodeks zachowania podczas lekcji oraz nasz
klasowy kontrakt.
3. Jak zabawy integrują naszą klasę?

Termin
realizacji
Wrzesień

4. Dzień Chłopca w naszej klasie:
5. Jak ludzie przeżywają emocje?

Październik

6. Rola nauczyciela w naszym życiu:
 Nauczyciel moich marzeń – ankieta
 Uświadomienie roli nauczyciela w życiu uczniów
7. Co wiemy o Patronie naszej szkoły? Karol Miarka
 Poszerzanie wiedzy o naszym Patronie

8. W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?
Wspomnienie bohaterów. (2 lekcje)

9. Jak wydobywa się emocje?
10. Święto Niepodległości.

Listopad

11. Lekcja biblioteczna.
12. Tradycje i wróżby Andrzejkowe.
13. Mikołajki w naszej klasie.

Grudzień

14. Jak ukryć emocje w filiżance?
15. Tradycje bożonarodzeniowe w moim domu. Czym jest dla
mnie rodzina? Wigilia klasowa.
16. Bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych. Bezpieczne ferie.

Styczeń

17. Oceniamy naszą pracę i zachowanie w I semestrze.
18. Kto w rodzinie jest najważniejszy?
19. Bezpieczeństwo w sieci
20. Walentynki w naszej klasie.

Luty

21. Czym ludzie różnią się między sobą?
22. Opowiadamy o sobie, swoich hobby i zainteresowaniach.
23. Dzień Kobiet w naszej klasie. Wybitne Polki.

Marzec

24. Karuzela wiedzy o dobrych manierach.
25. Ile pomysłów mieści się w głowie?
26. Mój dzień jak co dzień.
(wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrzeganie
planu dnia - czas na czynny wypoczynek i sen).
27. Kto tworzy szkołę?
28. Tradycje wielkanocne w naszych domach.

Kwiecień

29. Bezpieczni w Sieci. (zagrożenia w Internecie)
30. Majowe Święta – rozmawiamy o patriotyzmie.

Maj

31. Dzień Mamy i Dzień Taty.
32. Książka, którą warto przeczytać, autor, którego warto poznać.
33. Dzień Dziecka – nasze wady i zalety.
34. Oceniamy naszą pracę i zachowanie w klasie VI
Podejmowanie prób samooceny i oceny innych.
35. Co zrobić, aby wakacje były bezpieczne? Bezpieczne wakacje.

Czerwiec

