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Tematyka godzin wychowawczych dla klas VI 2017/2018 

 

Uwaga: 

 

 Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa. 

 Plan zawiera 32 tematy. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych 

czy indywidualnych potrzeb klasy.  

 Kolejność może zostać zmieniona w zależności od potrzeb danego wychowawcy. 

 

1 Znam najważniejsze dokumenty prawa wewnątrzszkolnego i potrafię z nich korzystać. (WSO, Statut, regulaminy) 

2 Świadomie uczestniczę w życiu szkoły. Wybór samorządu klasowego. 

3 Dlaczego pamiętamy o Sybirakach?  

4 Wiem, jak bezpiecznie się zachować podczas ewakuacji. 

5 Jak określić swoje cele i dążyć do ich realizacji? 

6 Bezpieczni w Internecie. 

7 Umiem wyrażać swoje uczucia w sposób, który nikogo nie uraża. 

8 Potrafię radzić sobie z trudnymi emocjami. 

9 Znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka. 

10 Być lepszym od siebie z dnia wczorajszego. Za co siebie lubię? Nad czym popracuję? 

11 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. 

12 Znaczenie zdrowego stylu życia. 

13 Uniwersalne wartości w życiu człowieka. 

14 Jak komunikować się z innymi? 

15 Przy wigilijnym stole  - opłatek klasowy. 

16 W jakim stopniu udało mi się osiągnąć swoje cele? I semestr za nami, ferie przed nami.  

17 Jak umiejętnie gospodarować czasem wolnym? Bezpieczeństwo podczas ferii. 

18 Źródła uzależnień i zagrożenia z nimi związane. 

19 Ludzie się różnią – potrafię współpracować ze wszystkimi. 

20 Moje mocne i słabe strony. Jaki zawód chciałbym wykonywać? 

21 Higiena na co dzień. 
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22 Kultura języka, stroju, zachowania. 

23 Wartości w moim życiu. 

24 Korzyści płynące ze zdrowego odżywiania. 

25 Jak podnieść efektywność uczenia się? 
26 Konstytucja 3 Maja  - z czego jesteśmy dumni, jako Polacy i Europejczycy? 

27 Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

28 Czego możemy się dziś uczyć od Świętej Jadwigi? 

29 Szanujemy siebie nawzajem – poprawna komunikacja. 

30 Co znaczy być asertywnym? 

31 Jak oceniam swój rozwój w tym roku szkolnym? 

32 Jak przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas wolny – zbliżają się wakacje. 

 


