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Paulina Piskorz-Bieganowska  

Tematyka godzin wychowawczych  

Rozkłady materiału od 26.05.20 do 09.06.20  

 

Klasa V A  

 

Drodzy uczniowie   

Zachęcam do zapoznania się z tematyką lekcji wychowawczych, już ostatnich w tym 

roku szkolnym.  

 

 

26.05 – Temat: Czy kryzys jest zły?   

 

Wirus COVID-19 rozprzestrzenił się po całym świecie i dotknął niemal każdej sfery życia. 

Sytuacja rozwinęła się bardzo szybko, wpływając mocno na naszą codzienność i sposób 

funkcjonowania 

Co już możemy powiedzieć na podstawie obserwacji tego, co działo się w czasie minionych 

dwóch miesięcy? 

Możemy powiedzieć, że … 

kryzys jest jak tornado, przychodzi znienacka, niszczy to, co znamy i zaprowadza nowe 

porządki. Sprawia, że czujemy się zaniepokojeni, tracimy grunt pod nogami i poczucie 

bezpieczeństwa. W pierwszej chwili jest trudno. Potrzebujemy czasu, by zorientować się w 

nowej sytuacji.  

Kiedy pierwszy kurz opadnie, zaczynają się pojawiać pozytywne zjawiska: szybko ustalamy, 

co w tej sytuacji jest dla nas ważne, szukamy wsparcia oraz nowych sposobów 

funkcjonowania. Rozwijane są nowe pomysły, uczymy się nowych rzeczy i pomagamy sobie 

nawzajem.  

Dobrze to widać w różnych inicjatywach podejmowanych na rzecz służby zdrowia, osób 

starszych i potrzebujących oraz tych, którzy nagle znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. 

Potrafimy się szybko zorganizować (różne zbiórki na sprzęt potrzebny dla szpitali), 

kreatywnie podchodzić do problemów (szycie maseczek, czy drukowanie osłon na drukarkach 

3D) i działać razem, mimo oddalenia (wspólnie nagrywane utwory przez osoby znajdujące się 

w swoich domach).  

 

Niewątpliwie przeżywamy trudną sytuację. 

Ale… 

1. Trudne sytuacje są zazwyczaj najbardziej zapadającymi w pamięć lekcjami życia. By 

były konstruktywne, potrzebujemy na spokojnie je przeanalizować i wyciągnąć 

wnioski. 
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2.  Każda sytuacja ma swoje blaski i cienie! 

Nawet najtrudniejsze sytuacje mają swoje dobre strony. Choć na początku trudno je dostrzec, 

one istnieją. Dlatego ważne jest, by rozwijać w sobie umiejętność patrzenia na daną sytuację z 

wielu stron, dostrzegania zarówno negatywnych, jak i pozytywnych konsekwencji zdarzeń. 

3.  Mamy wpływ!  

Nie ma okoliczności, w których jesteśmy zupełnie bezradni. Możemy mieć wpływ na to, jak 

postrzegamy daną sytuację. Możemy wybrać działania, które podejmiemy lub te, z których 

zrezygnujemy. Możemy poprosić kogoś o pomoc lub skorzystać ze swoich mocnych stron i 

zasobów, by wesprzeć innych. 

4. Kryzys to lekcja o sobie.  

 

Trudne sytuacje to doskonała okazja, by sprawdzić, jakie cechy, mocne strony i talenty 

pomogły nam odnaleźć się w nowej sytuacji? Co nam utrudniało, a co przeszkadzało w 

poradzeniu sobie z trudnościami? Czego nowego  się dowiedzieliśmy o sobie? 

  

  

 Lekcja o sobie  

  

Czas kryzysu to dobry moment, żeby popatrzeć na siebie z pewnej perspektywy. Zobaczyć, 

jakie mamy mocne strony, ale też, co wymaga naszej pracy. Narysujcie  na dużych arkuszach 

papieru swoją sylwetkę (albo koło). Podzielcie ją na pół. W jednej części zapiszcie, co w tym 

wyjątkowym czasie było dla was trudne, z czym sobie nie radziliście. W drugiej - co wam się 

udało, co was pozytywnie zaskoczyło, z czego jesteście dumni. Następnie w każdej części 

podkreślcie jedną rzecz - tę, nad którą chcielibyście popracować w przyszłości oraz tę, z 

której jesteście szczególnie dumni. Jeżeli chcecie, pochwalcie się na forum waszymi 

spostrzeżeniami. Szczególnie zachęcam do pokazania tego, z czego jesteście zadowoleni. 

  

 

 

 02.06 – Temat: Dzień Dziecka.  

 

https://pl.padlet.com/agnieszkatom/99rp43pxb9m7?fbclid=IwAR1dMU2TB6oIEqzSya8TRK

m1MobFK9kUJKtDi8CWqijQY3IghaiQtQGWEGg  

 

 

 

 

https://pl.padlet.com/agnieszkatom/99rp43pxb9m7?fbclid=IwAR1dMU2TB6oIEqzSya8TRKm1MobFK9kUJKtDi8CWqijQY3IghaiQtQGWEGg
https://pl.padlet.com/agnieszkatom/99rp43pxb9m7?fbclid=IwAR1dMU2TB6oIEqzSya8TRKm1MobFK9kUJKtDi8CWqijQY3IghaiQtQGWEGg
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09.06 – Temat: Bezpieczne wakacje.  

Scenariusz lekcji wychowawczej nt. Bezpieczne wakacje 

Celem lekcji jest uświadomienie uczniom niebezpieczeństw mogących ich spotkać w czasie 

wakacji i omówienie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji.  

Poruszane tematy: bezpieczeństwo nad woda, w górach, kradzieże.  

 

I. MIESZKANIE 

- Wyjeżdżając na urlop poproś członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół by przychodzili do 

Twojego mieszkania (najlepiej codziennie) i zapalali na parę godzin światło, można także 

kupić "symulatory obecności" które będą to robić automatycznie, 

- Poproś o odbieranie poczty - zapchana skrzynka pocztowa jest dla włamywacza dowodem 

dłuższej nieobecności właściciela, 

- Poproś o zbieranie spod drzwi ulotek reklamowych, 

- Poinformuj zaufanych sąsiadów o terminie powrotu, wszystkie podejrzane hałasy 

pochodzące z naszego mieszkania przed tą datą powinny być dla nich sygnałem alarmowym, 

- Jeśli trzymasz w mieszkaniu bardzo cenne przedmioty złóż je do depozytu, 

- Rzeczy szczególnie cenne oznacz w sposób umożliwiający ich późniejszą identyfikację np. 

poprzez zrobienie zdjęcia, spisanie numeru seryjnego, 

- Przed wyjściem sprawdź bardzo dokładnie wszystkie drzwi i okna. 

 

II. KĄPIELISKO 

- Jeśli to możliwe, korzystaj tylko z kąpielisk strzeżonych, 

- Jeśli są z Tobą dzieci, ani na chwilę nie spuszczaj ich z oka, dzieci nigdy nie powinny kąpać 

się same, 

- Idąc do wody ktoś musi pozostać przy ubraniach - poproszenie przygodnych znajomych o 

zwrócenie uwagi na nasze ubrania często kończy się zniknięciem i znajomych i naszych ubrań 

z portfelami, telefonami... 

- Po dłuższym opalaniu się wchodź do wody powoli - szok termiczny może być przyczyną 

tragicznego w skutkach wypadku. 

- Nie skacz do wody przed zbadaniem dna - korzeń, kamień czy jakikolwiek przedmiot może 

spowodować groźny uraz kręgosłupa. 
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III. POLE NAMIOTOWE 

- Nigdy nie zostawiaj cennych przedmiotów w namiocie, 

- Wybieraj tylko te pola, które mają swojego właściciela lub administratora, unikaj "dzikich" 

pól namiotowych, 

- W razie pojawienia się na polu namiotowym grupy podejrzanych ludzi, zachowujących się 

głośno i agresywnie, a zwłaszcza jeśli są pijani, nigdy nie interweniuj sam(a) - wezwij Policję, 

informując jak liczna jest grupa. 

 

IV. PRACE POLOWE 

- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci, brak nadzoru ze strony zajętych pracami polowymi 

rodziców jest często przyczyną wypadku, 

- Zwracaj uwagę na zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, zwłaszcza takich 

elementów jak pasy transmisyjne czy kosy kosiarki, 

- W czasie przejazdu maszynami rolniczymi drogami publicznymi zadbaj o ich należyte 

oświetlenie, 

- Jadąc samochodem, w momencie zauważenia jadącej maszyny rolniczej czy człowieka 

pędzącego zwierzęta, zwolnij - przestraszone zwierzę może zachować się w sposób zupełnie 

nieprzewidywalny. 

 

V. MIEJSCA ROZRYWKI 

- Będąc na dyskotece nigdy nie przyjmuj poczęstunku od nieznajomych, do podanego napoju 

mogły zostać dosypane różne środki np. odurzające. 

 

 

  


