
TEMATY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I 2016/17 

 

 TEMATY OBOWIĄZKOWE METODA PROWADZĄCY 
1. Poznajemy szkołę – zapoznanie z budynkiem szkoły, jej 

historią, tradycją i patronem. 

mini wykład wychowawca 

2. Jesteśmy razem – zajęcia integracyjne. gry i zabawy 

psychologiczne 

psycholog, 

pedagog, 

wychowawca 

3. Moja klasa – ustalanie reguł i celów grupowych. praca indywidualna i 

w grupie, 

sporządzanie plakatów 

 

wychowawca, 

pedagog 

4. Savoir-vivre.  mini wykład, 

ćwiczenia 

 

wychowawca 

5. Dieta dla mózgu.  prezentacja wychowawca 

6. Objawy stresu.  kwestionariusz,  

mini wykład, 

ćwiczenia  

wychowawca 

 

7. Stres – mój niewidzialny wróg czy przyjaciel? psychoaktywne pedagog lub 

psycholog 

8. Różne oblicze inteligencji – test wielorakiej inteligencji. test wychowawca 

9. Mój preferowany kanał percepcyjny. test wychowawca 

10. Lewa czy prawa półkula? – mój styl uczenia się. test wychowawca 

11. Lepiej rozumieć siebie – mój temperament. test wychowawca 

12. Jak uczyć się skutecznie? karty pracy, ćwiczenia  psycholog  

13. Podejmowanie decyzji w zakresie planowania wyboru 

zawodu. 

karta pracy, dyskusja, 

praca w grupach 

 

wychowawca 

14. Kwestionariusz skłonności zawodowych. test wychowawca 

15. Moja droga kariery zawodowej. burza mózgów, 

ćwiczenia 

psychoaktywne, praca 

w grupach 

j.w. lub pedagog 

16. Mój typ osobowości zawodowej. test wychowawca 

17. Poznaję zawody. opracowania zawodów wychowawca 

18. „Ty przeciw sobie?” - jak chronić siebie przed 

uzależnieniem. 

burza mózgów, 

dyskusja, studium 

przypadku 

 

wychowawca 

19. Zachowania ryzykowne. praca w grupach, 

analiza przypadków, 

rozmowa 

 

j.w. 

20. Mam ,,doła’’ – jak sobie radzić z trudnymi uczuciami i 

sytuacjami? 

dyskusja, 

psychodrama, praca 

indywidualna i 

grupowa 

 

pedagog 

21. Regulacje prawne związane z korzystaniem z Internetu - 

2h lekcyjne. 

 

 

wykład, dyskusja 

radca prawny z 

OIRP 

22. Odpowiedzialność prawna nieletnich. wykład interaktywny funkcjonariusz z 

Komisariatu Policji 

Poznań- Stare 

Miasto  

 



 TEMATY DO WYBORU DLA CHĘTNYCH 

WYCHOWAWCÓW 

  

1. Jacy jesteśmy? karta pracy, praca w 

grupach, burza 

mózgów 

wychowawca 

2. Przyjaźń – jakim jestem kolegą, koleżanką. burza mózgów, mini 

test, ćwiczenia 

wychowawca 

3.  Nieporozumienia w klasie – jak sobie z nimi radzić? psychodrama, praca w 

grupach 

wychowawca, 

pedagog, psycholog 

4. Chłopcy – dziewczyny.  Konflikt czy współpraca? praca w grupach wychowawca 

5. Jak budować relacje z płcią przeciwną? burza mózgów, praca 

w grupach, ćwiczenia 

psychoaktywne 

pedagog 

6. Podróż w głąb siebie - kim ja jestem? burza mózgów, praca 

.indywidualna i w 

grupie, ćwiczenia 

psychologiczne 

pedagog lub 

psycholog 

7. Nie palę – mam swój styl. 

 

mini wykład, debata wychowawca 

8. Moja koncepcja na zdrowe życie. 

 

karta pracy wychowawca 

9. Przepis na dobre samopoczucie. praca indywidualna i 

w grupie 

wychowawca, 

pedagog, psycholog 

10. Po pierwsze: człowiek? burza mózgów, 

studium przypadku 

nauczyciel religii 

11. Edukacja czytelniczo-medialna. prezentacje 

multimedialne, 

prelekcja 

bibliotekarze 

12. Zagrożenia związane z piciem alkoholu. 

 

mini wykład, praca w 

grupach 

wychowawca 

13. Fakty i mity dotyczące seksualności. praca w grupach, 

wykład 

nauczyciel WDŻR 

lub pedagog 

14. Nauka tańca jako element integracji klasy. 

 

zajęcia ruchowe pedagog 

15. Wpływ przemocy obecnej w mediach na naszą psychikę. prelekcja, praca w 

grupach lub 

indywidualna 

wychowawca 

 


