PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

KLASA IV
ROK SZKOLNY
2020 / 2021

wychowawca:

Romuald Wiśniewski

WRZESIEŃ
LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Zajęcia organizacyjne.

1. Jak będą wyglądały nasze
spotkania wychowawcze ?

2

Wybór samorządu klasowego. 1. Podział czynności.
2. Wymagania stawiane członkom
samorządu.

3

Chcę znać swoje prawa
i obowiązki.

1. Poznanie statutu szkoły oraz
regulaminów zawierających prawa
i obowiązki uczniów.
2. Zapoznanie z systemem oceniania
zachowania uczniów.

4

Dzień Chłopca.

1. Zwrócenie uwagi na przyjacielskie
stosunki chłopiec- dziewczyna.
2. Przygotowanie niespodzianek dla
chłopców.

PAŹDZIERNIK
LP
1

TEMAT
Światowy dzień zwierząt.
4 października

ZAGADNIENIA
1. Poznanie historii dnia zwierząt.
2. Ja i moje zwierzę- prezentacja.
3. Zrozumienie praw zwierząt oraz
obowiązków ciążących na ich
właścicielach

2

Patron naszej szkoły.

1. Czym była Komisja Edukacji
Narodowej i jaki miała wpływ
na rozwój szkolnictwa..

3

Nauczyciel moich marzeń.

1. Określenie cech „dobrego”
nauczyciela.
2. Uświadomienie roli nauczyciela
w życiu każdego ucznia.
3. Sto pytań do nauczyciela.

4

Imieniny klasy.

Organizujemy spotkanie klasowe
przy wspólnym stole.

LISTOPAD
LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Święto zmarłych jako dzień
zadumy i refleksji.

1. Pamiętamy o grobach naszych
zmarłych.
2. Pamiętamy o tych, którzy od nas
odeszli.

2

Odzyskanie przez Polskę
niepodległości.

1. Kształtowanie szacunku dla tych,
którzy polegli w walkach o wolność
ojczyzny.
2. Poznanie pojęć: patriotyzm i
tradycje narodowe, wskazanie cech
dobrego patrioty.
3. Kształtowanie uczucia miłości do
własnej ojczyzny.

3

Jak się zdrowo odżywiać?

1. Co powinniśmy jeść i dlaczego?
2. Drugie śniadanie w szkole.
3. Potrawy szkodliwe i niezdrowe dla
naszego organizmu.

4

Analizujemy nasze postępy
w nauce i zachowaniu.

Oceniamy swoje dotychczasowe
osiągnięcia i organizujemy wsparcie
dla potrzebujących.

5

Andrzejki.

1. Zwyczaje i tradycje ludowe
związane z Andrzejkami.
2. Integracja zespołu klasowego
poprzez wspólne działanie i zabawę.

GRUDZIEŃ
LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Mikołajki klasowe.

1. Poznanie historii Świętego
Mikołaja.
2. Umiejętność organizowania dobrej
zabawy - o czym należy pamiętać,
jakich norm przestrzegać.

2

Jaki jestem?

1. Określanie swoich mocnych i
słabych stron.
2. Cechy niezbędne do podtrzymania
dobrego kontaktu z innymi.

3

Święta Bożego Narodzenia.

1. Zwyczaje i tradycje związane ze
Świętami Bożego Narodzenia.
2. Moja rola w przygotowaniach
świątecznych.
4. Organizacja Wigilii klasowej.

STYCZEŃ
LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Ekologia w naszym domu.

1. Ekonomiczne wykorzystanie prądu
i wody w gospodarstwie domowym.
2. Działania proekologiczne
akceptowane przeze mnie i moją
rodzinę.
3. Próba wprowadzenia zmian w
naszym postępowaniu.

2

Higiena osobista warunkiem
zdrowia.

1. Wzbogacenie wiedzy i utrwalenie
nawyków czystości i higieny.
2. Ukazywanie zdrowotnych,
społecznych
i moralnych następstw uzależnień.
3. Utrwalenie zasad właściwego
zachowania się przy posiłku.

3

Pierwszy semestr w naszej
klasie.

1. Podejmowanie prób samooceny
i oceny innych.
2. Wnioski do pracy w drugim
semestrze.
LUTY

LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Bezpieczne ferie zimowe.

1. Zasady bezpieczeństwa podczas
zabaw na śniegu i lodzie.
2. Zagrożenia na drodze zimą.

2

Jak spędzać wolny czas?

1. Ukazanie możliwości
wykorzystania wolnego czasu.
2. Pobudzanie aktywności ucznia
w dziedzinie rozwijania własnych
zainteresowań.
3. Uatrakcyjnianie form spędzania
wolnego czasu.

3

Nasze ulubione audycje
radiowe i telewizyjne.

1. Mądrze korzystamy z środków
masowego przekazu.
2. Przemyślany sposób wybierania
audycji telewizyjnych i radiowych.
3. Ukazanie negatywnego wpływu
niektórych programów.
4. Moja ulubiona audycja.

MARZEC

LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Moje drzewo genealogiczne.

1. Kształcenie świadomości
własnego pochodzenia.
2. Wykonanie drzew
genealogicznych.

2

Kim zamierzam zostać

1. Cechy charakteru wymagane w
danych zawodach.
2. Dlaczego ten zawód jest
odpowiedni dla mnie?
3. Rozbudzenie zainteresowań w
kierunku poznawania różnych
zawodów.

w przyszłości?

3

Sport w naszym życiu.

1. Znaczenie sportu dla zdrowia.
2. Kształtowanie sprawności
fizycznej, nawyków, uprawianie
sportu i turystyki.
3. Reklamujemy aktywny tryb życia.

4

Odmienność płci.

1. Cechy dziewcząt i chłopców.
2. Czy być dziewczyną to coś
lepszego niż być chłopcem?
3. Zainteresowania chłopców i
dziewcząt.

KWIECIEŃ
LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Tradycje wielkanocne
w moim domu.

1. Uświadomienie celu polskiej
tradycji i obyczajowości.
2. Stworzenie możliwości dzielenia
się ze sobą informacjami o
tradycjach świątecznych w naszych
domach.

2

W poszukiwaniu przyjaciela.

1. Rozumienie potrzeby posiadania
przyjaciół.
2. Sposoby pozyskiwania przyjaciół.
3. Wskazanie cech dobrego
przyjaciela.

3

Kary rodziców wobec swoich
dzieci.

1. Jakie nasze zachowania zasługują
na karę?
2. Stosunek dzieci do kar

wymierzonych przez rodziców.
4

22 kwietnia- Dzień Ziemi.

1. Uwrażliwienie na piękno
otaczającej nas przyrody.
2. Prace porządkowe na terenie
przyszkolnym.

MAJ
LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Jestem kulturalny.

1. Kultura zachowania i stroju
w zależności od sytuacji i miejsca.
2. Kultura słowa- wulgaryzmy.
3. Wyrabianie nawyków kulturalnego
zachowania się.

2

Co warto czytać i dlaczego?

1. Dostrzeganie szerokich wartości
książki.
2. Uświadomienie możliwości
poszerzania swoich zainteresowań
poszukując informacji w książkach.
3. Moja ulubiona książkaprezentacja.

3

Dzień Matki.

1. Za co kochamy nasze mamy?
2. Wykonanie upominków dla mam.
3. Pamiętajmy o mamach nie tylko od
święta.

4

Ja i moja rodzina.

1. Wdrażanie do aktywnego
uczestnictwa w życiu rodzinnym,
wyrabianie odpowiedzialności za
powierzone obowiązki.
2. Moje prawa i obowiązki w
rodzinie.

CZERWIEC
LP

TEMAT

ZAGADNIENIA

1

Jestem dzieckiem, ale mam
swoje obowiązki i prawa.

1. Poznanie praw i obowiązków
dziecka.
2. Wskazanie, gdzie można znaleźć
informacje na temat praw dziecka.
3. Respektowanie praw innych,
zarówno dorosłych jak i dzieci.

2

Oceniamy swoje zachowanie.

1. Moje wady i zalety.
2. Umiejętność obiektywnego
spojrzenia na swoje zachowanie.

3

Najważniejsze wydarzenia
w naszej klasie.

1. Co osiągnęliśmy w tym roku
szkolnym?
2. Nasze sukcesy i porażki.
3. Zachęcanie do osiągnięcia
lepszych wyników w nauce i w
zachowaniu.
4. Uświadomienie, że warunkiem
rozwoju każdego człowieka jest
praca nad sobą.

4

Bezpieczne wakacje.

1. Jak bezpiecznie spędzać czas
wolny latem?
2. Zasady bezpieczeństwa nad
zbiornikami wodnymi i na drogach.

wychowawca
………………

