PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

Klasa: 2B GIMNAZJUM
Wychowawca: mgr Natalia Gaszczyk
L.P.
1.

2.

TEMAT LEKCJI
Wybór samorządu klasowego;
ustalenie planu pracy zespołu
klasowego.
Ja w szkole – prawa i obowiązki
ucznia.

CELE
- Przypomnienie zasad demokracji,
- Podział obowiązków w zespole klasowym

4.

-Omówienie dokumentów szkolnych,
- Przypomnienie praw i obowiązków ucznia,
- Wdrażanie do przestrzegania przyjętych zasad
Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. - Wdrażanie do przestrzegania podstawowych
zasad bezpieczeństwa,
- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania
potencjalnych zagrożeń
Klasowy Dzień Chłopca
- Integrowanie zespołu klasowego

5.

Jak się uczyć?

6.

Savoir-vivre czyli jak Cię widzą tak
Cię piszą.

3.

-Poznanie sposobów efektywnego uczenia się,
- Wdrażanie do samodzielnego zdobywania i
rozszerzania wiedzy
-Wzmacnianie motywacji do nauki
- Właściwe pojmowanie znaczenia kultury osobistej
w życiu codziennym,
- Kształtowanie postaw zgodnych z zasadami
dobrego wychowania

FORMY REALIZACJI
- dyskusja
-prezentacja kandydatów
- przeprowadzenie wyborów
- praca w grupach
- prezentacja
-dyskusja
- burza mózgów
- praca w grupach
-pogadanka

TERMIN
REALIZACJI
Wrzesień

Wrzesień

Wrzesień

- gry i zabawy integracyjne

Wrzesień

- burza mózgów
-praca indywidualna i
grupowa
-pogadanka
- mini wykład/prezentacja
-dyskusja
-scenki rodzajowe

Październik

Październik

7.

Patron naszej szkoły – rozmowy o
autorytetach.

8.

Andrzejkowe tradycje.

9.

Życie bez uzależnień.

10.

Patriotyzm wczoraj i dziś.

11.

Tolerancja

12.

Sposoby na nudę – nasze pasje i
zainteresowania.

13.

Światowy dzień walki z AIDS.

14.

Być czy mieć? Wartości w życiu
człowieka.

- Pielęgnowanie tradycji szkolnych,
- Uświadomienie znaczenia i rodzajów autorytetów
w życiu człowieka,
- Wywołanie refleksji o potrzebie odnajdywania
własnych autorytetów
- Integrowanie zespołu klasowego,
- Poznanie historii obchodzenia Andrzejek,
- Poznanie tradycji andrzejkowych
- Analiza przyczyn sięgania przez młodzież po
narkotyki, alkohol i papierosy,
- Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia
papierosów, picia alkoholu, i zażywania
narkotyków,
-Wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- Właściwe pojmowanie definicji patriotyzmu,
- Kształtowanie postaw patriotycznych
-Właściwe pojmowanie definicji tolerancji,
-Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla
odmiennych zachowań innych ludzi,
- Zrozumienie znaczenia tolerancji oraz
konsekwencji jej braku
- Rozwijanie zainteresowań i pasji,
- Wskazanie pożytecznych i bezpiecznych,
sposobów spędzania wolnego czasu
- Zdobycie wiedzy czym jest HIV i AIDS,
- Poznanie faktów i mitów na temat wirusa HIV
-Dokonanie refleksji nad własnymi wartościami,
-Kształtowanie własnej hierarchii wartości

-prezentacje
- scenka
-dyskusja

Październik

- mini wykład
-gry i zabawy klasowe

Październik

- pogadanka
- metaplan
- wykonanie plakatów

Listopad

- zdania niedokończone
- dyskusja
- mini test
- analiza materiału
filmowego
- dyskusja

Listopad

- prezentacje indywidualne

Listopad

- mini wykład
-praca z tekstem, dyskusja
- burza mózgów
-praca indywidualna
- dyskusja

Grudzień

Listopad

Grudzień

15.

Przygotowujemy kartki świąteczne.

16.

Wigilijka klasowa.

17.

Kilka słów o przyjaźni.

18.

Jaki jestem? Jaki jest nasz zespół
klasowy?

19.

Podsumowanie pracy
dydaktyczno-wychowawczej w I
semestrze.
Bezpieczne ferie.

20.
21.

Co w sieci piszczy? – Bezpieczny
Internet.

22.

Jak radzić sobie ze stresem?

- Wykonanie kartek świątecznych na wigilijkę
klasową,
- Poznanie zwyczajów świątecznych w naszych
domach
- Integracja grupy,
- Ćwiczenie zdolności manualnych
- Integrowanie zespołu klasowego,
-Pielęgnowanie tradycji świątecznych

- Refleksja nad przyjaźnią,
- Omówienie cech dobrego przyjaciela,
-Integrowanie zespołu klasowego
- Dokonanie samooceny własnego zachowania,
- Integracja zespołu klasowego,
- Omówienie problemów klasowych oraz sposobów
ich rozwiązania, wnioski do dalszej współpracy
- Analiza postępów w nauce,
- Kształtowanie umiejętności dokonania
samooceny
-Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa
podczas ferii w domu i na wyjeździe
- Poznanie zasad netykiety,
- Poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem z
Sieci oraz nabycie umiejętności rozpoznawania
tych zagrożeń
- Rozpoznawanie oznak stresu,
- Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem

- wykonanie kartek
świątecznych dowolną
techniką
- dyskusja w grupach

Grudzień

- kolędowanie
- poczęstunek
- świąteczne zabawy
integrujące
- burza mózgów
- dyskusja

Grudzień

- ankieta
-dyskusja
- praca indywidualna

Styczeń

- dyskusja
- praca indywidualna

Styczeń

- pogadanka

Styczeń

- ankieta
- pogadanka

Luty

- analiza materiału
filmowego, pogadanka
-burza mózgów

Luty

Styczeń

23.

W zdrowym ciele zdrowy duch.

-Propagowanie zdrowego trybu życia i
odżywiania

- wykonanie plakatu

Marzec

24.

Klasowy Dzień Kobiet

- Integracja zespołu klasowego

-gry i zabawy integracyjne

Marzec

25.

Jak przeciwdziałać przemocy?

Wielkanoc na świecie.

27.

Jak żyć w zgodzie z naturą?

- burza mózgów
- analiza materiału
filmowego
- pogadanka
- prezentacje
-dyskusja
- prezentacja
- ankieta
- śnieżna kula

Marzec

26.

- Właściwe pojmowanie szeroko pojętej przemocy,
-Poznanie sposobów radzenia sobie w styczności z
przemocą,
- Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
- Poznanie tradycji Wielkanocnych innych krajów

28.

Moje cele i dążenia życiowe.

29.

Kim będę w przyszłości?

30.

Przygotowujemy się do wycieczki
klasowej.

- Kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej,
- Uświadomienie zagrożeń wynikających z braku
troski o środowisko,
- Poznanie sposobów dbania o środowisko w życiu
codziennym
- Kształtowanie umiejętności stawiania sobie
celów,
-Refleksja nad własnymi dążeniami,
- Wspieranie rozwoju osobowości
- Przegląd zawodów,
- Refleksja nad przyszłością,
- Poszukiwanie własnej ścieżki zawodowej
- Zapoznanie się z regulaminem,
-Omówienie harmonogramu wycieczki,
-Omówienie listy potrzebnych rzeczy,
- Zapoznanie się zasadami bezpieczeństwa podczas
wycieczek szkolnych

- burza mózgów
- dyskusja
- ćwiczenia indywidualne
- prezentacja
-dyskusja
- wykład
-praca indywidualna

Marzec
Kwiecień

Kwiecień

Kwiecień

Maj

31.

Jestem Polakiem - symbole
narodowe.

32.

Kim będę – nasze marzenia i plany
na przyszłość.

33.

Sport to zdrowie.

34.

Podsumowanie pracy
dydaktyczno-wychowawczej w II
semestrze.
Bezpieczne wakacje.

35.

-Poznanie okoliczności powstania symboli
narodowych
-Kształtowanie postaw patriotycznych.
- Poznanie wzajemnych pomysłów na przyszły
zawód,
-Wskazanie różnych aspektów, które należy brać
pod uwagę przy wyborze zawodu,
-Wskazanie drogi kształcenia do wykonywania
wybranego zawodu
- Świadomość pozytywnego wpływu sportu na
zdrowie,
- Poznanie różnorakich form aktywnego spędzania
wolnego czas
- Analiza postępów w nauce,
- Kształtowanie umiejętności dokonania
samooceny
-Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa
podczas wakacji w domu i na wyjeździe

- burza mózgów
- praca z tekstem źródłowym

Maj

- zdania niedokończone
- prezentacja
- dyskusja

Maj

- burza mózgów
- mini test
-krzyżówka

Czerwiec

- dyskusja
- praca indywidualna

Czerwiec

- pogadanka

Czerwiec

