
TEMATY LEKCJI WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS II 2016/17 

 

 TEMATY OBOWIĄZKOWE METODA PROWADZĄCY 
1. Jak współpracuję w grupie? test wychowawca 

2. Komunikacja – blokady, strefy dystansu społecznego, 

zasady. 

burza mózgów, praca 

w grupach, 

prezentacje 

wychowawca 

3. Techniki poprawiające pamięć i koncentrację. wykład, ćwiczenia psycholog 

4. Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją, złością? burza mózgów, 

inscenizacje i 

odgrywanie ról, 

dyskusja 

pedagog, psycholog 

5. Porażka – zyski i straty. dyskusja, praca w 

grupach, praca z 

tekstem 

 

pedagog 

6. Savoir-vivre  mini wykład, 

ćwiczenia 

wychowawca 

7. Dieta dla mózgu.  prezentacja wychowawca 

8. Polubić siebie. ćwiczenia pedagog 

9. Kwestionariusz wielorakiej inteligencji zawodowej. test wychowawca 

10. Życie to nieustanny rozwój – co chcę robić i jak do tego 

dojść. 

karta pracy wychowawca 

11. Mój potencjał zawodowy. ćwiczenia, praca 

indywidualna, burza 

mózgów 

j.w. 

12. Moje preferencje związane z przyszłą pracą. test wychowawca 

13. Dieta dla mózgu. prezentacja j.w. 

14. O skutecznym pomaganiu sobie i innym. ćwiczenia 

psychoaktywne, praca 

indywidualna 

pedagog lub 

psycholog 

15. Czy egoizm to sposób na życie we współczesnym 

świecie? 

 

ćwiczenia wychowawca 

16. Prawo na co dzień – prawo konsumenckie, autorskie, 

rodzinne – 2h lekcyjne. 

 

wykład, dyskusja radca prawny z 

OIRP 

17. Dopalaczom: NIE!  wychowawca 

 TEMATY DO WYBORU DLA CHĘTNYCH 

WYCHOWAWCÓW 

  

1. Szacunek do siebie i innych. burza mózgów, p[raca 

w grupach, dyskusja 

wychowawca 

2. Ludzie wokół mnie. praca w dwójkach, 

ćwiczenia 

psychoaktywne 

psycholog lub 

wychowawca 

3. Asertywność. 

 

ćwiczenia, test wychowawca 

4. Jak rozumiem patriotyzm i obywatelstwo. wykład, praca w 

grupach 

wychowawca 

5. Mnemotechniki. wykład, ćwiczenia psycholog lub 

pracownik poradni 

PPP 

6. Muszę, mogę, chcę – wybór należy do mnie. ćwiczenia, praca w 

grupach 

wychowawca 

7. Dbam o rozwój własnego ciała – moda na sprawność. 

 

mini wykład, dyskusja wychowawca 



8. Zasady dobrego życia. praca indywidualna i 

w grupach, 

prezentacja 

wychowawca 

9. Czy umiem zarządzać czasem wolnym? ćwiczenia, wychowawca, 

psycholog 

10. Ograniczenie wolności, a może troska - czyli ja i moi 

rodzice. 

praca w grupach, 

psychodrama 

 

wychowawca 

11. Zagrożenie ze strony sekt. prezentacja, praca 

indywidualna 

wychowawca 

12. Moje pomysły na spędzenie atrakcyjnych urodzin. burza mózgów, praca 

w grupach 

wychowawca 

13. Reklama i ja - czyli wpływ reklamy na naszą osobowość. burza mózgów, mini 

wykład, dyskusja 

wychowawca 

 


