
Wychowawca: Beata Gola
                                                                                            Plan działań wychowawczych dla klasy III b

Cel wychowania:
                                Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych.
                                 Efekty działań wychowawczych:
*Zna i rozumie pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność
*Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je
*Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych  i  odpowiednio reaguje
*Zna formy odmawiania innym osobom
* Jest  świadome  swoich  praw
* Wie do kogo może zwrócić się o pomoc

Cele Zadania Metody Termin Odpowiedzialni Uwagi
Spotykamy
 się po wakacjach
    w III klasie

Gry i zabawy integracyjne.
Organizujemy
 i bierzemy udział
 w uroczystościach
klasowych np.
*urodziny, Andrzejki,
Wigilia klasowa....

Zajęcia ruchowe, muzyczne i
plastyczne

Cały rok Wychowawca, uczniowie
rodzice

Edukacja
prozdrowotna

Tworzymy grupy
zadaniowe

Ustalamy zakres
obowiązków:
*ucznia
*dyżurnego
Powołujemy klasowy klub
przyjaciół
*kwiatów
*porządku
*książki i czasopism

Sondaż wśród uczniów
dotyczących zainteresowań

Cały rok Wychowawca i uczniowie Wychowanie
 do życia
w społeczeństwie



*redagujemy gazetkę
klasową

Poznajemy regulamin
zachowania
 w szkole
 i instytucjach
publicznych  -
stosujemy się do nich

Bierzemy udział w życiu
szkoły i imprezach
kulturalnych poza nią
*spektakl teatralny
*seans kinowy
*wystawy
Strojem i zachowaniem
respektujemy ich regulamin

Korzystamy z biblioteki
szkolnej i publicznej
*wycieczka do biblioteki
publicznej
*Poznajemy piękno naszej
Ojczyzny:
*wycieczki
*wyjazd śródroczny-zielona
szkoła

Obserwacja, pogadanka,
aktywny udział
 i przeżywanie

Cały rok Wychowawca, uczniowie,
bibliotekarz

Wychowanie do
życia w rodzinie



Stosujemy formy
dobrego zachowania
w miejscach
publicznych

Wiemy jak zachować się
będąc w
*środkach komunikacji
publicznej
*wycieczki tematyczne
*Poczta
*Ośrodek Zdrowia
*Straż pożarna
*Piekarnia

Obserwacja, analiza
 i ocena zachowania

Zgodnie z
rozkładem
materiału

Pielęgniarka, wychowawca,
strażak

Edukacja
ekologiczna

Dbamy o swoje
zdrowie i
bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę na:
*Czystość osobistą ciała
 i odzieży
*Porządek wokół siebie
*Higienę spożywania
posiłków
Kontakt z higienistką,
pediatrą i stomatologiem.

Poznajemy i stosujemy
zasady bezpiecznego
zachowania się w klasie,
szkole i poza nią.

Pogadanka Cały rok Wychowawca, higienistka,
lekarz, uczniowie

Edukacja
prozdrowotna



Uczestniczymy
  w kultywowaniu
tradycji szkoły,
regionu, państwa

 Redagujemy
„Kalendarium Ważnych
       Dat”
 Zgodnie z planem szkoły

Imprezy szkolne Cały rok Wychowawca,  nauczyciele,
organizatorzy

Wychowanie
 do życia
w społeczeństwie

Prezentujemy się
dla innych

Ekspresja
*Teatralna(przedstawienia
szkolne, imprezy
okolicznościowe)
*Plastyczna(wystawa prac
plastycznych)
*Muzyczna( śpiewanie
piosenek)

Analiza wytworów prac dzieci Cały rok Uczniowie Wychowanie
 do życia
 w społeczeństwie

Układamy konwencję
praw dziecka

Wymyślamy i zapisujemy
prawa najważniejsze dla
dzieci

Sporządzamy dziecięcy
słowniczek prawny.
Zapoznajemy dzieci
 z prawami dziecka-różne
formy ekspresji
*Teatralna
*Plastyczna
*Muzyczna
Zajęcia z pedagogiem
 i wychowawcą
*Przemoc wobec dzieci
*Każde dziecko ma prawo

Sondaż wśród uczniów Cały rok Wychowawca, uczniowie,
pedagog szkolny

Wychowanie
 do życia
w społeczeństwie



do miłości
*Każde dziecko ma prawo
do nauki
*Nikt nie może mnie
zmuszać do robienia czegoś
złego
*Dziecko ma prawo do
bezpiecznej zabawy
 i nauki
*Rozmowa z pedagogiem
 i wychowawcą
 o Deklaracji Praw Dziecka

Opracowała: Beata Gola
nauczyciel nauczania zintegrowanego
w ZSP w Wilczy


