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Miesiąc Kl. Tytuł Tre ść Cele do osiągnięcia 

X 2012 I-III 
SP 

Kredki koleżeństwo, pozytywne  
i negatywne zachowania 
interpersonalne 

-ukazanie prawidłowych  
 zachowań koleżeńskich, 
-negacja samolubstwa i chciwości, 
-integracja klasy 

X IVa,b 
 

Mucha 
na ławie 
oskarżonych 

tolerancja, zasady higieny 
osobistej 

-ukazanie zachowań  
 nietolerancji i naznaczenia społecznego, 
-omówienie zasad przechowywania  
 żywności 

XI V Prawdziwe 
szczęście 

hierarchia wartości, 
rodzina, miłość, pieniądze, 
szczęście 

-omówienie znaczenia szczęścia  
 dla każdego człowieka, 
-analiza pojęcia szczęścia fałszywego,  
 a prawdziwego w życiu jednostki, 
-kształtowanie właściwej postawy  
 do pieniądza i dóbr materialnych, 
-uświadomienie własnej hierarchii wartości, 
 znaczenia rodziny 

XII VI Feralny wtorek pierwsza pomoc, altruizm, 
narkotyki, osąd innych  
na podstawie wyglądu 

-omówienie zasad udzielania pomocy  
 innym ludziom, 
-profilaktyka antynikotynowa 

III 2013 IA, 
IB 

Pechowy 
spacer 

kradzież, obawa  
przed ujawnieniem prawdy  
i osądem 

-ukazanie mechanizmu lęku i zastraszania, 
-omówienie problemu prawdomówności 

IV IIA, 
IIB 

Wirtualna 
znajomość 

Internet, szczerość -omówienie konsekwencji zawierani  
 znajomości internetowych 

V IIIA, 
IIIB, 
IIIC 

Romek agresja, zmowa milczenia, 
nauczyciele i rodzice 
wobec przemocy w szkole, 
czas wolny, siłownia, 
sport, fair play 

-analiza problemu agresji w szkole, 
-omówienie roli nauczycieli  
 i rodziców w walce z przemocą w szkole, 
-zwrócenie uwagi na zagrożenia związane  
 z uprawianiem kulturystyki 

 

Zajęcia do przeprowadzenia dodatkowo: 
 

wg 
potrzeb 

V, VI  Klasowa 
wycieczka 

potrzeba akceptacji, 
kradzież 

-przeanalizowanie bilansu strat i zysków  
 związanych z byciem akceptowanym  
 za wszelką cenę, 
-omówienie moralnego aspektu kradzieży  
 i nieuczciwości 

wg 
potrzeb 

IA,B Najlepsza rzecz, 
jaką możesz 
zrobić, to 
zawsze być 
sobą! 

akceptacja,  
nowy uczeń w klasie, 
używki 

-ukazanie skutków chęci bycia    
 akceptowanym za wszelką cenę, 
-pobudzanie zdolności akceptowania siebie  
 i innych, 
-profilaktyka antynikotynowa 

wg 
potrzeb 

IIA, 
IIB 

Miejsce 
przyjaźni  
w życiu 
młodzieży 

przyjaźń, granice 
przyjaźni, alkohol 

-analiza relacji przyjacielskich, 
-profilaktyka antyalkoholowa 

wg 
potrzeb 

IIIA, 
IIIB, 
IIIC 

Ja tylko lubię 
dobrze zjeść! 

bulimia, zwyczaje 
żywieniowe, wsparcie 
rodziny 

-uświadomienie zagrożeń związanych  
 z niewłaściwą dietą i złym odżywianiem, 
-profilaktyka zwyczajów żywieniowych 

 


