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SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU 

 

 

 

 

 

IV TYDZIE Ń WYCHOWANIA 

hasło: „Prawda fundamentem wychowania” 

(od 14 do 20 września 2014) 

 

 

 

„„„„Człow iek jest sobCzłow iek jest sobCzłow iek jest sobCzłow iek jest sobą poprzez praw d poprzez praw d poprzez praw d poprzez praw dę        

i staje sii staje sii staje sii staje się bardziej sob bardziej sob bardziej sob bardziej sobą        

poprzez copoprzez copoprzez copoprzez co raz pełniejsze poznanie praw dy.”raz pełniejsze poznanie praw dy.”raz pełniejsze poznanie praw dy.”raz pełniejsze poznanie praw dy.” 

(św . Jan Paw eł II) 
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 IV 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, rówieśniczy. 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 prawdy i motywowanie do budowania na niej życia 

- rozwijanie atmosfery sprzyjającej budowaniu relacji między nauczycielem a uczniem 

opartej na szczerości i prawdzie  

- kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego i twórczego korzystania ze środków 

społecznego przekazu 

- rozwijanie postawy prawdomówności. 

 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

- potrafi być krytyczny wobec docierających do niego treści 

- potrafi być odporny na manipulację 

- świadomie korzysta z mediów 
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- zna postać św. Stanisława Kostki 

- zna wartość prawdy w życiu człowieka 

- potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy 

- potrafi ponieść odpowiedzialność za wypowiedziane słowa.  

 

Zaplanowane działania: 

- wykonanie tematycznej gazetki ściennej pt. „Pomagać to... nieść serce na dłoni!” 

- Chrześcijanin mówi prawdę! (religia, kl. I-VI) 

- Mówię prawdę, nie kłamię! (język polski, kl. Vb - na podstawie wiersza Juliana Tuwima „O 

Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”)  

- Kłamstwo ma krótkie nogi! (język polski, kl. IV - na podstawie fr. książki Carla Collodi pt. 

„Pinokio”) 

- Ściągać czy nie ściągać? - oto jest pytanie. (język polski, kl. IV i Vb; etyczny wymiar 

ściągania) 

- Wychowywać, ale jak? (lekcja wychowawcza, kl. IV - wychowawca jako model 

prezentujący autentyczne wartości; wychowawca - sługa wartości, świadek wartości i 

budziciel wartości w sercu wychowanka) 

- Media - wróg czy przyjaciel? (lekcja biblioteczna, kl. Va, VI) 

- nawiązanie współpracy z fundacją „Stonoga”. 

 

Modrze, 11.09.2014r.                                                           /-/ A. Baumann-Borowicz 

                                                                                              /-/ A. Kmiecik 

 

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska 


