
                                             Program wychowawczy dla klas drugich  r.sz.2020/2021 

Cele główne:      1. Działania nad rozwojem osobowości dziecka.     

                             2. Kształtowanie uczuć tożsamości  narodowej i przynależności do całego świata. 

                             3. Propagowanie postaw prozdrowotnych. 

Harmonogram  działań: 

SFERA ZADANIA FORMY     REALIZACJI TERMIN 

INTELEKTUALNA Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, 
uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych dostosowanej do potrzeb i 
możliwości uczniów. 

         IX 

Rozwijanie zainteresowań  
i zdolności uczniów. 

Indywidualna praca z uczniem zdolnym przez działalność kół zainteresowań: 
„Łamigłówki mądrej główki”, „Omnibusy”, „Kreatywność ucznia – zajęcia 
plastyczno – techniczne”. 
Organizowanie konkursów klasowych i szkolnych;  
Udział w zewnętrznych konkursach międzyszkolnych; 
Udział  w projekcie „Uniwersytet Dzieci w klasie”. 
Wycieczka do Centralnego Domu Technologii. 

Cały rok szk. 

Kształtowanie postawy twórczej. Przygotowywanie okolicznościowych akademii 
Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych   
Stymulowanie aktywności poprzez prezentację osiągnięć uczniów: galerie, 
wystawy prac plastycznych. 

Cały rok szk. 

Kształcenie samodzielnego 
formułowania i wyrażania sądów. 

Organizowanie lekcji czytelniczych – propozycje ciekawych książek i lektur-
zakończonych klasowymi dyskusjami;  
Przeprowadzanie dyskusji na tematy dostosowane do  bieżących potrzeb 
klasy;  
Scenki dramowe. 

Wg potrzeb 

MORALNA Kształtowanie szacunku do ludzi, 
wrażliwości na potrzeby drugiego 
człowieka, prawidłowe rozumienie 

Udział w akcjach charytatywnych - Szlachetna Paczka, pomoc zwierzętom ze 
schroniska, Rodacy bohaterom, Bohater On 
Przeprowadzenie zajęć poświęconych emocjom . 
Kwiz: „Dobra koleżanka, dobry kolega” 

Cały rok szk. 
 
         X     
         XI 



wolności jednostki opartej na 
poszanowaniu osoby ludzkiej 

Rozwój poszanowania dziedzictwa 
narodowego i kształtowanie 
świadomości narodowej. 
Wskazywanie autorytetów i wzorców 
moralnych. 

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych;  
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat patriotyzmu; 
Utrwalenie znajomości hymnu szkolnego oraz hymnu państwowego. 
Opowiadanie o patronie – Stanisławie Jachowiczu. 
Udział w przygotowaniach do święta szkoły 

Cały rok szk. 

Poznanie kultury rodzimej, 
zaznajamianie z kulturą regionu. 

Przygotowanie lekcji wychowawczej na temat kultury najbliższego regionu; 
Odwiedzenie miejsc pamięci narodowej w Falenicy. 

       III 
  IX,  XI,  V 

Poznanie dorobku kulturalnego 
Europy, świata, wykształcenie 
postawy tolerancji i szacunku dla 
innych narodów, kultur, religii. 

Lekcje tematyczne – zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy ludźmi – scenki 
dramowe. 

      IV 

Uczenie właściwego pojęcia 
tolerancji, odwagi w reagowaniu na 
niesprawiedliwość, krzywdę drugiego 
człowieka, agresję. 

Lekcje tematyczne.  Savoir – vivre dla dzieci – zasady dobrego wychowania. 
Oglądanie filmu „Bezpieczeństwo dziecka” i rozmowa na jego temat. 
Ćwiczenie asertywnych postaw poprzez gry dramowe.  
Umiem powiedzieć „nie”. 
Ustalenie reguł zachowania w szkole i na wycieczkach oraz ich przestrzeganie.  
Wspólne przygotowywanie imprez klasowych. 

        II 
        III 
 
 
        IX 
Cały rok szk. 

Promowanie zdrowego stylu życia. Przygotowanie zajęć o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w 
życiu człowieka;  
Cykl lekcji: „Jak działa moje ciało i jak o nie dbać?” 
Udział w programach i akcjach: ”Wiem co jem”,  
Udział w zajęciach kulinarnych w Pałacu w Wilanowie.    
Zajęcia poświęcone profilaktyce prozdrowotnej- spotkania z dietetykiem 
Zajęcia na basenie. 
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią; 

 
 
 
 
Cały rok szk. 

SPOŁECZNA Kształtowanie przekonania o 
społecznym wymiarze istnienia osoby 
ludzkiej, a także o społecznym 
aspekcie bycia uczniem szkoły. 

Omówienie Statutu Szkoły i regulaminów szkolnych; 
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tej tematyce;  
Wzięcie udziału w  mikołajkach, wigilii klasowej. 
Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych poprzez  
przestrzeganie ustalonych zasad. 

       IX 
 
       XII 
 
Cały rok szk. 

Kształtowanie postawy patriotycznej. Zajęcia z wychowawcą poświęcone tej tematyce IX, XI, V 



Uczenie działania zespołowego, 
tworzenie klimatu dialogu i 
efektywnej współpracy, umiejętności 
słuchania innych i rozumienia ich 
poglądów. 

Kształcenie umiejętności  i stwarzanie możliwości pracy w zespole, 
funkcjonowania wśród innych, 
Analiza sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego 
rozwiązywania; 

Cały rok szk. 

Kształtowanie postawy szacunku 
wobec środowiska naturalnego. 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt; 
Udział w Warszawskim Programie Ekologicznym 
Opieka nad roślinami w klasie. 
Wycieczki do lasu, obserwowanie zmian zachodzących w różnych porach 
roku. 

Cały rok szk. 

EMOCJONALNA Nauka nabywania świadomości 
własnych słabych i mocnych stron, 
kształtowanie samoakceptacji, 
budowanie poczucia własnej 
wartości. 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce;  
Lekcje wychowawcze na temat zagrożeń wynikających z korzystania z różnych 
portali społecznościowych  i  gier komputerowych 

 Wg potrzeb 

Niwelowanie wszelkich przejawów 
agresji i przemocy w szkole, 
kształcenie umiejętności 
rozwiązywania problemów bez użycia 
siły. 

Zajęcia poświęcone umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz 
radzenia sobie z negatywnymi emocjami;  
Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmów o agresji i jej unikaniu; 
Wzmacnianie pozytywnych relacji w zespole klasowym poprzez  pochwały, 
wyróżnienia. 

Cały rok szk. 

 

 

 


