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SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU 

 

 

 

 

 

V TYDZIE Ń WYCHOWANIA 

hasło: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa” 

(od 13 do 19 września 2015) 

 

 

 

„C„C„C„C zynizynizynizynić sobie ziem i sobie ziem i sobie ziem i sobie ziem ię poddan poddan poddan poddaną to znaczy odkryw a to znaczy odkryw a to znaczy odkryw a to znaczy odkryw ać        

i potw ierdzai potw ierdzai potw ierdzai potw ierdzać praw d praw d praw d praw dę o  w łasnym  człow iecze o w łasnym  człow iecze o w łasnym  człow iecze o w łasnym  człow ieczeństw iestw iestw iestw ie .”.”.”.” 

(św . Jan Paw eł II) 

 

 

 

 

 

                                                                                              Opracowanie: 

                                                                                               Agnieszka Kmiecik 
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„W ychow anie jest spraw„W ychow anie jest spraw„W ychow anie jest spraw„W ychow anie jest sprawą    serca.”serca.”serca.”serca.”    

(św . Jan B osko) 

 

 V Tydzień Wychowania to okazja, aby również w Szkole Podstawowej w Modrzu 

pochylić się nad odpowiedzialnością za proces wychowawczy młodego człowieka. Na 

wychowanie dziecka wpływają rodzice, nauczyciele, katecheci, idole, rówieśnicy.  

W odpowiedzialnym wychowaniu ważną rolę odgrywa prawda. Na czym polega wychowanie 

do prawdy? Polega ono na tym, aby na wszystkich etapach procesu wychowawczego – 

dokonującego się w domach, w przedszkolach i szkołach – rodzice, nauczyciele 

i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku  

i o Bogu. Ważne jest przy tym, aby pokazywali oni, jak do tej prawdy dążyć i w jaki sposób 

kierować się nią w codziennym życiu. Przed wychowawcami: rodzicami, nauczycielami, 

katechetami i duszpasterzami stoi zatem zadanie stawiania wymagań – najpierw sobie, 

a następnie własnym dzieciom oraz powierzonym im uczniom i wychowankom. 

 Ideałem jest Szkoła Chrystusa (Szkoła Prawdy) - Najwyższa Prawda, w której 

Zbawiciel - Najwyższy Wychowawca prowadzi nas do zbawienia.  

 

Cele główne: 

- kształtowanie szacunku dla autorytetów 

- rozwijanie atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji między nauczycielem a uczniem 

opartej na szczerości, zaufaniu 

- kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego i twórczego korzystania ze środków 

społecznego przekazu 

- rozwijanie odpowiedzialności za bliźnich i troski o ich dobro 

- kształtowanie kompetencji związanych z samowychowaniem 

- rozwijanie postawy hołdującej prawdzie i dobru. 
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Cele szczegółowe: 

uczeń: 

- potrafi być krytyczny wobec docierających do niego treści 

- potrafi być odporny na manipulację 

- świadomie korzysta z mediów 

- zna postać św. Jana Bosko 

- zna postać św. Dominika Savio 

- zna postać św. Stanisława Kostki  

- zna wartość autorytetu w życiu człowieka 

- ma świadomość wpływu wychowawcy na życie dziecka 

- potrafi odróżnić dobro od zła 

- potrafi panować nad swoimi emocjami 

- potrafi panować nad językiem 

- zna wartość kultury, tradycji i ich wpływ na życie człowieka 

- potrafi ponieść odpowiedzialność za wypowiedziane słowa.  

 

Zaplanowane działania: 

- wykonanie tematycznej gazetki ściennej związanej z V Tygodniem Wychowania 

(bibliotekarz) 

- spotkanie z zespołem folklorystycznym „Modrzanki” - kultywowanie tradycji regionalnych, 
wychowanie poprzez czerpanie z tradycji babć i dziadków; 17.09.2015 

- „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21) W drodze do świętości... 
Ks. Jan Bosko i św. Dominik Savio - postaci, które warto naśladować; wzorzec nauczyciela-
wychowawcy (mistrza) i ucznia (wykład księdza Romualda Turbańskiego); 17.09.2015 
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- „Jak cię widzą, tak cię piszą” – dobre obyczaje w życiu codziennym. (lekcja wychowawcza, 
kl. IV-VI) 

- Czy umiem wpływać na swoje emocje? (lekcja wychowawcza, kl. IV-VI) 

- W świecie autorytetów. (etyka. kl. IV) 

- Znam zasady dobrego wychowania - zastosowanie trybu rozkazującego. (język polski, kl. 

IV-VI) 

- Opiniujemy, wyrażamy swoje zdanie... (język polski, kl. IV-VI) 

* przysłowia: 

„Żal, jeśli człowieczeństwo jest tylko cienką powłoką dla bestii.” (przysłowie) 

* sentencje: 

„Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swojego człowieczeństwa.” (George Orwell) 

„Postępuj zawsze tak, byś człowieczeństwa tak w swej osobie, jak też w osobie każdego 

innego, używał zawsze zarazem jako celu, nigdy jako środka.” (Małgorzata Musierowicz) 

„Moje poszukiwanie ciebie i twoje poszukiwanie mnie to poszukiwanie czegoś, co nie może 

być znalezione. Tylko niemożliwe jest warte wysiłku. To, czego szukamy, to miłość obja-

wiająca się co jakiś czas w ludzkim kształcie, lecz wypychająca nas poza granice człowie-

czeństwa, w sferę zwierzęcych instynktów i boskiego awansu. Miłość, której szukamy, 

unieważnia ludzką naturę. Ma w sobie dzikość i chwałę, których pragniemy bardziej niż sa-

mego życia. Miłość nie liczy się z kosztami ponoszonymi przez nią samą i przez innych; nic 

nie jest tak okrutne jak miłość. Nie ma takiej miłości, która nie pozostawia stygmatów 

na dłoniach i stopach.” (Jeanette Winterson) 

„Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa.” (ks. Jerzy Popiełuszko)  

- Instrumenty ludowe. (muzyka, kl. IV) 

- Folklor ludowy. (plastyka, kl. VI) 

- Polacy nie gęsi też swój folklor mają... (muzyka, kl. V) 

- Na czym polegało człowieczeństwo w nieludzkich czasach wojny? (historia, kl. IV-VI) 
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- Wychowanie przez sport. (wychowanie fizyczne, kl. IV-VI) 

- Św. Jan Bosko i św. Dominik - świętość w wirtualnym świecie - prezentacja multimedialna 

(zajęcia komputerowe, kl. VI)  

 

 

Modrze, 09.09.2015r.                                                           /-/ Agnieszka Kmiecik 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska 

                                                                                             


