
TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH  

 

Wychowawca: Sylwia Łukaszkiewicz-Dudek 

klasa 5s 

 

Rozkłady materiału od 24.03.20 do 22.05.20  

 

 

Drodzy uczniowie   

Zachęcam do zapoznania się z tematyką lekcji wychowawczych.  

 

 

24.03 – Temat: Jak i czym zachęcimy do zwiedzenia naszej miejscowości?  

Turystyka i zabytki:  

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie 

Opactwo w Sulejowie – Podklasztorzu 

Romański kościół cystersów pw. św. Tomasza 

Kościół parafialny pw. św. Floriana 

 Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie, jeden z najlepiej zachowanych 

zespołów pocysterskich w Polsce. 

        Kościół św. Tomasza – trójnawowa bazylika z transeptem. Jego budowa rozpoczęła się 

ok. 1177 r., data konsekracji kościoła, rok 1232 przyjmowany jest jako zakończenie budowy. 

Bryła kościoła zachowała się w nienaruszonym układzie. Najciekawiej prezentuje się 

romański portal i rozeta. Wyposażenie kościoła pochodzi z okresu baroku i rokoka. 

        Skrzydło wschodnie klasztoru z późnoromańskim kapitularzem i gotyckimi 

krużgankami. Sklepienie refektarza opiera się na jednym filarze umieszczonym w środku 

pomieszczenia. Z całego klasztoru zachowały się tylko dwa skrzydła – wschodnie, w którym 

obecnie znajduje się izba regionalna i skrzydło południowe, pochodzące z XVI wieku, jest w 

ruinie. (Dawniej trzy skrzydła klasztoru i kościół otaczały wirydarz). 

Przez miasto przebiega niebieski pieszy Szlak Rekreacyjny Rzeki Pilicy. 

 

 

 

 

 

31.03 – Temat: Tradycja topienia Marzanny.  

Co to jest Marzanna? 

MARZANNA to kukła (lalka), którą wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem i 

ozdabiano kolorowymi wstążkami i koralami. 

Inne imiona Marzanny 

Nadawano jej różne imiona: Morena, Marzaniok, Śmiertka, Śmiercicha, uosabiała ona zimę i 

śmierć. Wyniesienie jej ze wsi i utopienie lub spalenie było konieczne, żeby przywołać 

wiosnę. Ten obrzęd zazwyczaj odbywał się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tę niedzielę 

nazywano Białą, Czarną albo Śmiertną. 

http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6a4c866a49704917373a2e2dc4c549a7#page=2
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6a4c866a49704917373a2e2dc4c549a7#page=2
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6a4c866a49704917373a2e2dc4c549a7#page=3
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6a4c866a49704917373a2e2dc4c549a7#page=3
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6a4c866a49704917373a2e2dc4c549a7#page=4
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6a4c866a49704917373a2e2dc4c549a7#page=4


Skąd to się wzięło? 

Historycy uważają, że tradycja topienia Marzanny ma rodowód w obrzędach ofiarnych, 

umożliwiających nadejście wiosny. 

Współcześnie łączymy ten obyczaj z nastaniem kalendarzowej wiosny, czyli z dniem 21 

marca. 

Obowiązujące zakazy i nakazy, aby nie było nieszczęścia: 

1. nie wolno dotknąć kukły pływającej w wodzie 

2. jak najszybciej odejść od tego miejsca 

3. nie oglądać się za siebie 

4. w trakcie opuszczania miejsca uważać, żeby się nie potknąć i nie upaść. 

Ten obrzęd różnił się w zależności od regionu Polski. 

Odmiany obrzędu topienia Marzanny 

Na Sądecczyźnie młodzież ma swoją piosenkę, śpiewaną podczas topienia Marzanny. Za 

jednym zamachem można wygonić nie tylko zimę, ale i złe oceny. 

… „Wyrwiemy z korzeńmy, do wody wrzucimy, 

       Wszystkie szkolne chwasty w rzece utopimy”… 

Na Śląsku, następnego dnia po utopieniu Marzanny, wnoszono do wsi i do domów maik, czyli 

gałąź sosny lub jodły ustrojoną koralami kolorowymi dodatkami jako symbol nadchodzącej 

wiosny. 

Ta ludowa tradycja przetrwała wiele lat, obecnie dzieci w wieku szkolnym kultywują tę 

tradycję. 

 

Informacje na podstawie opracowania naukowego: R. Hryń-Kuśmierek, A. Śliwa, 

Encyklopedia tradycji polskich, 1998. 

 

 

07.04 – Temat: Dlaczego należy dbać o środowisko naturalne?  

Proszę zapoznać się z prezentacją:   

 

https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,30431,mpid,5,uid,b96c1119e30f9431,min,0,nd,1,mim

etype,application%2Fpdf,/Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9

Brodowisko_naturalne.pdf?f=Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5

%9Brodowisko_naturalne.pdf    

 

 

21.04 – Temat: Szacunek do symboli narodowych – dlaczego?  

O co chodzi? 

Symbole narodowe to coś, co łączy cały naród. Zalicza się do nich: 

 barwy narodowe 

 godło państwowe 

 flagę 

 hymn państwowy 

 pieczęć państwową (w dawnych czasach pieczęć królewską) 

 dewizę. 

https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,30431,mpid,5,uid,b96c1119e30f9431,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9Brodowisko_naturalne.pdf?f=Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9Brodowisko_naturalne.pdf
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,30431,mpid,5,uid,b96c1119e30f9431,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9Brodowisko_naturalne.pdf?f=Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9Brodowisko_naturalne.pdf
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,30431,mpid,5,uid,b96c1119e30f9431,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9Brodowisko_naturalne.pdf?f=Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9Brodowisko_naturalne.pdf
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,30431,mpid,5,uid,b96c1119e30f9431,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9Brodowisko_naturalne.pdf?f=Dlaczego%20nale%C5%BCy%20dba%C4%87%20o%20%C5%9Brodowisko_naturalne.pdf


 

Nowe wiadomości z lekcji: 

Co to jest dewiza? 

Dewizą jest jakieś hasło przewodnie narodu, np.: 

Za wolność naszą i waszą 

Żywią i bronią 

Bóg, Honor, Ojczyzna 

Niektóre miasta też mają swoją dewizę, np. 

Semper invicta (Zawsze niezwyciężona-Warszawa). 

Symbole narodowe odnoszą się do historii danego narodu, odróżniają jedną 

zbiorowość ludzką od innej. W każdym państwie są świąteczne dni związane 

z historią państwa, tradycjami i kulturą państwową. Często są to dni wolne od pracy, 

odbywają się wówczas  oficjalne uroczystości i obchody, często transmitowane przez 

media, przemawia głowa państwa, np. prezydent. 

 

28.04 – Temat: Czy schroniska dla zwierząt są potrzebne?  

Proszę zapoznać się ze scenariuszem lekcji pod podanym linkiem:  

file:///C:/DOCUME~1/Paulina/USTAWI~1/Temp/Klasa%202%20Scenariusz%2035%20Nasi

%20przyjaciele%20ze%20schroniska%20-%20lekcja%20multimedialna.pdf 

 

05.05 – Temat: Uczcijmy święto naszych mam.  

Proszę zapoznać się z historią święta Dnia Matki pod podanym linkiem:  

http://jpolski.by/poznaj-polsk%C4%99/tradycje-i-obyczaje/565-dzie%C5%84-matki-historia-

%C5%9Bwi%C4%99ta?tmpl=component 

 

12.05 – Temat: Jak sobie radzić z agresją swoją i innych?  

I. Główne zagadnienia lekcji 

- pojęcie agresja; 

- zachowania agresywne; 

- przyczyny agresji; 

- sposoby zapobiegania agresji. 

 

II. Cele lekcji 

Uczeń: 

- wie, czym jest agresja; 

- potrafi wskazać zachowania agresywne; 

- podaje przyczyny występowania zachowań agresywnych; 

- wie, jak zapobiegać agresji; 

- krytycznie analizuje zachowanie swoje i innych osób; 

 

Agresja. Wielokrotnie słyszeliście ten termin w wiadomościach, reportażach telewizyjnych, 

czytaliście o agresji w prasie, mówimy o zachowaniach agresywnych również w szkole. 

Zdarzyło wam się na pewno zetknąć z zachowaniem agresywnym kolegów, koleżanek, 

innych osób. Również sami odczuwaliście wzbierającą w Was agresję. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy
../../../../../DOCUME~1/Paulina/USTAWI~1/Temp/Klasa%202%20Scenariusz%2035%20Nasi%20przyjaciele%20ze%20schroniska%20-%20lekcja%20multimedialna.pdf
../../../../../DOCUME~1/Paulina/USTAWI~1/Temp/Klasa%202%20Scenariusz%2035%20Nasi%20przyjaciele%20ze%20schroniska%20-%20lekcja%20multimedialna.pdf


 

Agresja ma więc różne postaci: 

- może to być złość, wściekłość, którą się odczuwa i jest ”widoczna” na twarzy 

- mogą to być nieprzyjemne obraźliwe słowa 

- mogą to być bójki, niszczenie przedmiotów(skutki wandalizmu) 

- może to być zmuszanie innych , aby zrobili to, co Ty chcesz.( różnymi metodami) 

 

Agresję można zdefiniować jako zachowanie, którego celem jest wyrządzenie krzywdy 

fizycznej lub psychicznej innej osobie bądź samemu sobie. Najczęściej wyróżniamy formy 

agresji: fizyczną, słowną, bezpośrednią, pośrednią. 

 

Proszę napisać na kartce odpowiedzi do tych zdań:  

 

Jestem agresywny, kiedy.... 

Moją agresję najczęściej powoduje... 

Szczególnie złoszczą mnie osoby, które... 

Najczęściej złoszczę (kogo?)... 

Gdy jestem agresywny zachowuję się... 

 

Wnioski: Agresja wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. Rozumienie przyczyn agresji nie 

oznacza, że ją akceptujemy. Rozumienie jej przyczyn jest konieczne, aby zapobiegać agresji. 

 

Wnioski z lekcji. 

Pamiętaj! Nikt za Ciebie nie myśli, to Ty sam wybierasz o czym i jak myślisz. Nikt za Ciebie 

nie czuje, to Ty sam czujesz i możesz zmienić Swoje odczucia Ty sam zdecydujesz czy 

zachowasz się agresywnie , czy wybierzesz inny sposób. 

 

Do opracowania scenariusza lekcji wykorzystano materiały z książki „SAPER, czyli jak 

rozminować agresję”, Renata Knez, Wojciech M. Słonina, Rubikon, Kraków, 2002. 

 

 

19.05.2020 Samoocena zachowania i osiągniętych wyników w nauce. 

Arkusz samooceny ucznia  

 

ARKUSZ SAMOOCENY UCZNIA 

Drogi uczniu, prosimy Cię o udzielenie rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi.  

Na końcu każdego podpunktu dopisz P-prawda  lub  F-fałsz.  

Następnie w wolnym czasie odeślij wychowawcy uzupełniony arkusz. 

Informacje od Ciebie pomogą lepiej realizować plan pracy wychowawcy. 

Dziękujemy! 

 

 



1. Wywiązywanie się z obowiązków 

a) nigdy się nie spóźniam 

b) zdarzyło mi się spóźnić 2-3 razy w roku szkolnym 

c) aktywnie uczestniczę w lekcjach  

d) pełnię w klasie ważną rolę (np. w samorządzie) 

e) biorę udział w konkursach, wykonuję dodatkowe zadania 

f) chciałbym mieć lepsze stopnie 

g) mam za dużo nauki i nie daję rady wszystkiemu podołać 

2. Postępowanie 

a) szanuję mienie szkolne 

b) jestem uprzejmy i koleżeński 

c) zdarza się, że okłamuję innych 

d) unikam agresji 

e) staram się spokojnie rozwiązywać konflikty 

f) słucham poleceń nauczyciela i zawsze je wypełniam 

g) jestem gotowy pomagać innym 

3. Kultura wypowiedzi 

a) zawsze wypowiadam się piękną polszczyzną 

b) nie używam wulgarnych wyrazów 

c) umiem stosować słownictwo grzecznościowe 

d) korzystam z biblioteki 

 

 

 

 

 

 

 

 


