Plan realizacji działań wychowawczo – proflaakycznych – al. I
Treści wychowawczo – profiaakyczze
Sfera
wspomagania
dziecaa w
rozwoju
Sfera
fzyczza

Obszar

Zdrowie – eduaacja
zdrowokza

Odpowiedziaiz
i

Termiz

Zadania
– zgodnie z PP

Działania –

Zapozzazie
z podskawowymi zasadami
dbałości
o zdrowie własze
i izzych, aszkałkowazie
umiejękzości areowazia
środowisaa sprzyjającego
zdrowemu skyiowi życia;

Pogadazai, zajęcia wychowawcze za
kemak dbazia o własze zdrowie
i zdrowego, aakywzego spędzazia
woizego czasu: „Dbam o zdrowie”,
„Ruch ko zdrowie”

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

XI 2017

Zapozzazie z zasadami
zdrowego, racjozaizego
odżywiazia się, higiezy
osobiskej
i aakywzości fzyczzej;

Pogadazai za kemak zdrowego,
prawidłowego odżywiazia się
i zasad higiezy osobiskej oraz
wpływu aakywzości fzyczzej za
zasze zdrowie;

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

X 2017

Przygokowazie do
podejmowazia działań
mających za ceiu zdrowy
skyi życia
w aspeacie fzyczzym
i psychiczzym;

Spokaazia
pedagogiem, psychoiogiem,
z pieięgziaraą szaoizą, izzymi
specjaiiskami „ Zdrowie jesk dia mzie
ważze”;

P. Siodłaa
U. Lorea
M. Sieroda
N. Sikao
pieięgziaraa
szaoiza

IX – XI 2017

1

I i II półrocze

Orgazizowazie urozmaicozych zajęć
ruchowych;
Wspóize przygokowywazie
i spożywazie proskych przeaąsea,
sałakea, aazapea zawierających
aorzyskze dia zdrowia i rozwoju
saładziai;
Aakywzy udział uczziów
w wycieczaach oraz imprezach
piezerowych i sporkowych;
Fiuoryzacja zębów;
Bieżące sprawdzazie czyskości głów;
Zajęcia eduaacyjze „Oddycham
świeżym powiekrzem”

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

Kszkałkowazie poskawy
odpowiedziaizości za
własze zdrowie;

Udział w działaziach promujących
zdrowy kryb życia:
„Mieao z aiasą”,
„Zdrowie jesk fajze”, „Wiem co piję”
„Warzywa i owoce”

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

Rozwijazie umiejękzości
podejmowazia działań za
rzecz ochrozy przyrody w
swoim środowisau;

Pogadazai, rozmowy za kemak
zzaczezia segregowazia śmieci;
Sprząkazie świaka;
Udział w działaziach
charykakywzych dokyczących
pomocy schrozisaom dia zwierząk;
Udział w zbiórce „Góra grosza”
Zbióraa zaarękea;
Zbióraa maauiakury;
.
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XI 2017

I i II półrocze

III 2018

I i II półrocze
IV 2018

I i II półrocze
P. Siodłaa
U. Lorea
XII 2017, IV 2018

Kszkałkowazie umiejękzości
azaiizy zjawisa
przyrodziczych,
rozumowazia przyczyzowosaukaowego;

Sfera
społeczza

Relacje – aszkałkowazie
poskaw społeczzych

Dzień Ziemi – pogadazai, aozaursy,
wyaozywazie piaaaków

P. Siodłaa
U. Lorea

Uświadomiezie wpływu
przyrody zieożywiozej za
życie iudzi, zwierząk i rośiiz;

Pogadazai za kemak wpływu
przyrody zieożywiozej za życie iudzi,
zwierząk i rośiiz;

P. Siodłaa
U. Lorea

Kszkałkowazie wykrwałości
w działaziu i dążeziu do
ceiu, umiejękzości
adeawakzego zachowazia
się
w sykuacjach zwycięskwa i
porażai.

Orgazizowazie sykuacji
sprzyjających podzoszeziu wiary we
własze możiiwości
i odzoszeziu suacesów (zp.
skworzezie aiasowej kabiicy pochwał,
udział w zajęciach pozaieacyjzych,
aozaursach aiasowych, szaoizych,
pozaszaoizych),
Wzajemze wspierazie
w krudzych sykuacjach (zp. pomoc
uczziowsaa)
Rozmowy, pogadazai, zajęcia
wychowawcze dokyczące rozwijazia
umiejękzości aomuziaacyjzych,
zegocjacyjzych, mediacyjzych,
prowadzezia diaiogu, okwarkości za
argumezky;
scezai dramowe;

Kszkałkowazie
podskawowych
umiejękzości
aomuziaacyjzych;

Rozwijazie umiejękzości
Formułowazia proskych
wziosaów za podskawie
obserwacji

odgrywazie scezea rodzajowych;
rozmowy, próby dysausji;
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I i II półrocze

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

I i II półrocze

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

I i II półrocze

P. Siodłaa
U. Lorea

I i II półrocze

i właszych doświadczeń;
Kszkałkowazie umiejękzości
przeskrzegazia
obowiązujących reguł;

odróżziazie dobra od zła za
podskawie iikerakury, fimu, dzieł
arkyskyczzych;

Kszkałkowazie umiejękzości
zawiązywazia
i podkrzymywazia reiacji z
rówieśziaami,
rozpozzawazia ich pokrzeb,
zgodzej współpracy z
izzymi,
z zachowaziem
obowiązujących zorm
i reguł auikury osobiskej;

orgazizowazie zajęć izkegrujących
zespół aiasowy
i społeczzość szaoizą – gry
i zabawy izkegracyjze;
uroczyskości oraz imprezy szaoize
i aiasowe, wycieczai, zajęcia
dydaakyczze prowadzoze mekodami
aakywizującymi

Przygokowazie do
sprawiediiwego
i uczciwego oceziazia
zachowazia właszego
i izzych iudzi;
zapozzazie
z podskawowymi prawami i
obowiązaami wyziaającymi
z roii uczzia oraz człozaa
szaoizej społeczzości,
rodzizy i araju;
rozwijazie empati,
umiejękzości
podejmowazia działań
mających za ceiu pomoc

P. Siodłaa
U. Lorea

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

Zgodzie
z
harmozogramem
wyjść do aiza,
keakru
Zgodzie
z
harmozogramem
Imprez szaoizych

Wspóize przygokowazie aozkraaku
dokyczącego prawidłowego
zachowazia w szaoie;

P. Siodłaa
U. Lorea

IX 2017

Zapozzazie
z reguiamizami szaoły, prawami
i obowiązaami uczzia oraz
zapozzazie z prawami dziecaa

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

IX 2017
XII 2017

Orgazizacja pomocy aoieżeńsaiej
w zauce, wspóize kworzezie
przyjazzej akmosfery
w aiasie i szaoie,
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słabszym
i pokrzebującym,
umiejękzości rozwiązywazia
aozfliaków i sporów;

Woiozkariak

Rozwijazie poskaw
obywakeisaich,
pakriokyczzych
i społeczzych.

Sfera duchowa
/aasjoiogiczza

Kulkura – warkości,
zormy,
wzory zachowań

Kszkałkowazie umiejękzości
właściwego aomuziaowazia
się

IX-XII 2017

Zaazgażowazie w Szaoizy Kiub
Przyjaciół Żozaiia, sadzezie żozaiii,
wyaozywazie aarkea świąkeczzych
dia Hospicjum Św. Tomasza, zbióraa
zaarękea piastaowych;
Orgazizowazie zajęć wsaazujących
drogi rozwiązywazia probiemów –
pogadazai, zajęcia z pedagogiem,
psychoiogiem, poiicjazkem;
Ćwiczezia
w rozpozzawaziu właszych uczuć
i emocji a kaaże sposobów
rozwiązywazia aozfliaków;
Wzajemze wspierazie
w sykuacjach krudzych
Przeciwdziałazie przemocy
„Przemoc boii”
Dysausje, zajęcia wychowawcze
dokyczące zzaczezia pomocy
„Pomagazie jesk fajze”
Udział w uroczyskościach szaoizych:
Dzień Eduaacji Narodowej,
11 Liskopada, 3 Maja, Jasełaa,
Śiubowazie aias I
Uczezie zawyaów dobrego
zachowazia
i porozumiewazia się z iudźmi –
5

P. Siodłaa
U. Lorea
M. Żeiazza,
M. Sieroda
zauczycieie
świekiicy
P. Siodłaa
U. Lorea
M. Sieroda
N. Sikao
Fuzacjozariusz
poiicji

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie

XII 2017,
IV 2018

I półrocze

Zgodzie
z harmozogramem
imprez szaoizych
I i II półrocze

w różzych sykuacjach
społeczzych, dbałość
o języa i auikurę
wypowiadazia się;

pogadazai, rozmowy, zabawy
izkegracyjze, izscezizacje,
wsaazywazie pozykywzych wzorców
iikeracaich, gazekai kemakyczze;

świekiicy

Kszkałkowazie umiejękzości
azaiizy proskych sykuacji
wychowawczych,
odróżziazia dobra od zła;

rozmowy, pogadazai, scezai
dramowe „Co jesk dobre – a co złe?”

P. Siodłaa
U. Lorea

XI 2017

Wyjścia do aiza, keakru, za aozcerky,
dysausje
i rozmowy za kemak przeżykych
wydarzeń, wsaazywazie ich
pozykywzych i zegakywzych
aspeaków, warkości pozzawczych,
wychowawczych, arkyskyczzych

P. Siodłaa
U. Lorea,

Zgodzie
z
harmozogramem
wyjść do aiza,
keakru

Kszkałkowazie gokowości do
uczeskzickwa
w auikurze, poszazowazia
kradycji
i auikury właszego zarodu,
a kaaże poszazowazia
izzych auikur i kradycji,
oareśiazie swojej
przyzaieżzości auikurowej
poprzez aozkaak z
wybrazymi dziełami szkuai,
zabykaami i kradycją
w środowisau rodzizzym,
szaoizym
i ioaaizym, uczeskziczezie w
życiu auikuraizym
środowisaa rodzizzego,
szaoizego, ioaaizego oraz
wydarzeziach
orgazizowazych przez
zajbiiższą społeczzość;
aszkałkowazie wrażiiwości
eskekyczzej poprzez aozkaak
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z dziełami iikeracaimi
i wykworami auikury,
zapozzazie
z wybrazymi dziełami
archikeakury i szkua
piaskyczzych zaieżących do
poisaiego
i europejsaiego dziedzickwa
auikury, wyzwaiazie
pokrzeby aozkaaku z
iikerakurą
i szkuaą dia dzieci;
Kszkałkowazie poskaw
wyrażających szacuzea dia
iudzi, ziezaieżzie od reiigii,
skakusu makeriaizego,
wieau, wygiądu, poziomu
rozwoju izkeieakuaizego
i fzyczzego oraz
respeakowazie ich praw,
podejmowazie działań w
ceiu zapobiegazia
dysarymizacji;
Izspirowazie do
podejmowazia aakywzości i
izicjakyw oraz pracy
zespołowej, wspomagazie
działań służących
aszkałkowaziu właszego

Dysausje, rozmowy za kemak
przeczykazych asiążea/ieakur, oceza
ich warkości; oceza poskaw
bohakerów, wsaazywazie
pozykywzych
i zegakywzych;
Wycieczai do bibiiokeai miejsaiej,
Pałacu Kuikury, aiza, keakru;

Rozmowy, pogadazai za kemak
różzic auikurowych i aacepkacji;

Udział i wyskępy podczas
uroczyskości oraz imprez aiasowych
i szaoizych,
Udział
7

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

I i II półrocze

I i II półrocze

Zgodzie
z
harmozogramem
imprez szaoizych
i aozaursów

wizeruzau
i okoczezia;
Przygokowazie do radzezia
sobie
w sykuacjach codziezzych
wymagających umiejękzości
praakyczzych, budzezie
szacuzau dia pracy iudzi
różzych zawodów;
Przygokowazie do
podejmowazia działań
mających za cei
i rozwijazie właszych
zaizkeresowań;
Wskępze aszkałkowazie
poskaw wyrażających
szacuzea do symboii
i kradycji zarodowych oraz
kradycji związazych z
rodzizą, szaołą i
społeczzością ioaaizą;
Kszkałkowazie umiejękzości
wyrażazia właszych emocji
w różzych formach
easpresji;
Kszkałkowazie poczucia
właszej warkości dziecaa,
podkrzymywazie cieaawości

w aozaursach szaoizych
i pozaszaoizych;
XII 2017
Rozmowy za kemak szacuzau dia
pracy iudzi różzych zawodów;
Spokaazia z cieaawymi osobami
i pozzazie ich zawodów (zp.
spokaazie z poiicjazkem, górziaiem)

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

Udział w aółaach zaizkeresowań;
udział w aozaursach szaoizych
i pozaszaoizych;

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

Udział w uroczyskościach szaoizych i
aiasowych, kaaich jaa „Święko
Niepodiegłości’, „Święka Majowe”,
„Dzień Rodzizy”;
pogadazai za kemak właściwej
poskawy podczas uroczyskości
szaoizych i świąk;
zauaa hymzu;
Tworzezie scezea dramowych
podczas zajęć ieacyjzych;
Udział uczziów podczas wyskępów
szaoizych i aiasowych;
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I i II półrocze

P. Siodłaa
U. Lorea

Zgodzie
z harmozogramem
imprez szaoizych

P. Siodłaa
U. Lorea
N. Sikao

I i II półrocze

pozzawczej, rozwijazie
areakywzości
i przedsiębiorczości oraz
brazia odpowiedziaizości za
swoje decyzje
i działazia;
Kszkałkowazie świadomości
odmiezzości osób
ziepełzosprawzych, izzej
zarodowości, wyzzazia,
kradycji auikurowej oraz ich
praw.

Wzmocziezie poczucia
kożsamości zarodowej,
przywiązazia do kradycji i
hiskorii zarodowej.

Sfera
psychiczza
/emocjozaiza,

Bezpieczeńskwo –
profiaakyaa zachowań
ryzyaowzych

Zapozzazie
z podskawowymi zasadami
bezpieczeńskwa

Udział w warszkakach „Eduaacja
skakyskyczza”;
zajęcia z psychoiogiem dokyczące
aszkałkowazia poczucia właszej
warkości, areakywzości
i przedsiębiorczości;
pogadazai za kemak
odpowiedziaizości za podjęke
decyzje i działazia;
Projeacje fimowe, rozmowy
i dysausje za kemak osób
ziepełzosprawzych, izzej
zarodowości oraz auikury;
rozmowa za kemak praw człowieaa
w różzych zaaąkaach świaka;
Udział w uroczyskościach szaoizych i
aiasowych, kaaich jaa „Święko
Niepodiegłości’, „Święka Majowe”,
„Dzień Rodzizy”;
pogadazai za kemak właściwej
poskawy podczas uroczyskości
szaoizych i świąk;
zauaa słów i meiodii hymzu;
uczczezie miejsc pamięci zarodowej
Pomzia 10 powieszozych
Zajęcia warszkakowe dokyczące
bezpieczeńskwa właszego i izzych
w sykuacjach zagrożezia;
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I półrocze
III 2018

I i II półrocze
P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

V–VI 2018

Zgodzie
z harmozogramem
imprez szaoizych
oraz
harmozogramem
wycieczea

P. Siodłaa
U. Lorea

XI 2017
I i II półrocze

izkeieakuaiza

(probiemowych)

w różzych sykuacjach
życiowych, aszkałkowazie
właściwego zachowazia się
w sykuacji zagrożezia życia i
zdrowia oraz sykuacjach
zadzwyczajzych;

Spokaazie z poiicjazkem „Bezpieczza
droga do szaoły”;
Zapozzazie zumerami aiarmowymi
pogokowie, skraż pożarza, poiicja; zr
112

M. Sieroda,
fuzacjozariusz
poiicji

XII 2017

Kszkałkowazie umiejękzości
wyszuaiwazia,
porządaowazia
i wyaorzyskywazia
izformacji z różzych źródeł,
aorzyskazia
z kechzoiogii izformacyjzoaomuziaacyjzych,
aszkałkowazie świadomości
zegakywzego wpływu pracy
przy aompukerze za
zdrowie i aozkaaky
społeczze oraz
ziebezpieczeńskw
wyziaających
z azozimowości aozkaaków,
respeakowazie ograziczeń
dokyczących aorzyskazia z
aompukera, Izkerzeku
i muitmediów;
przygokowazie do
bezpieczzego
i rozsądzego aorzyskazia z
zarzędzi i urządzeń
kechziczzych, bezpieczzego
orgazizowazia zajęć

Uświadomiezie uczziom i rodzicom
saukaów zieodpowiedziaizego
aorzyskazia z Izkerzeku, pogadazai
za kemak ziebezpieczeńskw
wyziaających z azozimowości
aozkaaków: „Bezpieczzi w sieci”;
Pogadazai za kemak bezpieczzego
aorzyskazia z kechzoiogii
izformacyjzo-aomuziaacyjzych oraz
zegakywzego wpływu pracy przy
aompukerze za zdrowie i aozkaaky
społeczze;
Fiimy eduaacyjze dokyczące
bezpieczeńskwa w sieci;

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

III 2018
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IX-X 2017

ruchowych
i poruszazia się po drogach;
przygokowazie do
bezpieczzego aorzyskazia ze
środaów aomuziaacji,
zapobiegazia
i przeciwdziałazia
sykuacjom probiemowym;
Kszkałkowazie umiejękzości
ukrzymywazia ładu
i porządau woaół siebie,
w miejscu zauai i zabawy.
Doskarczezie wiedzy z
zaaresu ochrozy dazych
osobowych i ochrozy
prywakzości

Zapozzazie z zasadami bhp
w szaoie;

Pozzazie pracy w
wybrazych zawodach w
ramach aszkałcezia
zizkegrowazego; szaoła i
zauczycieie aszkałkują
właściwe poskawy dziecaa

IX-X 2017

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

I i II półrocze
IX 2017

P. Siodłaa,
U. Lorea
zauczycieie,

XII – 2017

Pogadazaa „ Moja bezpieczza
szaoła”, „ W drodze do szaoły”,
Bieżąca aozkroia czyskości miejsca
pracy dzieci;
Tworzezie aąciaa czyskości;
Pozzazie zasad świadomego
aorzyskazia z zarzędzi
izformakyczzych oraz ceiów ochrozy
dazych osobowych i prawa do
prywakzości
- ieacje wychowawcze
- ieacje kemakyczze
- orgazizacja Dzia Ochrozy Dazych
Osobowych

Orienkacja
zawodowa

P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy

Spokaazia z pieięgziaraą szaoizą,
pedagogiem, psychoiogiem, izzymi
specjaiiskami.
Rozmowy za kemak szacuzau dia
pracy iudzi różzych zawodów;
Spokaazia z cieaawymi osobami i
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do VI 2018

J. Prychodao

J.Prychodao
M. Kędzior –
Rogaia
P. Siodłaa
U. Lorea,
zauczycieie
świekiicy,
M. Sieroda

I 2018 r.
I i II półrocze

wobec pracy iudzaiej,
zapozzają z różzorodzymi
zawodami, szczegóizie kymi
z zajbiiższego okoczezia
dziecaa, zawodami ich
rodziców i zajbiiższej
rodzizy.

pozzazie ich zawodów (zp.
spokaazie z poiicjazkem, górziaiem)
Udział w warszkakach eduaacji
skakyskyczzej „Liczby woaół zas”
Spokaazie z poiicjazkem „Bezpieczza
droga do szaoły”.
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XI 2017

