
                                              TYDZIEŃ KULTURY  

          

                                         6 - 10 czerwca 2022 r. 

 

Prezentacje w Tygodniu Kultury na godziny wychowawcze: 

➢ klasy 4-6 prezentacja „Cechy dobrej komunikacji” 

➢ klasy 7-8 prezentacja „Zauważyć niezauważalne” 

Tematy na godziny wychowawcze w oparciu o gotowe scenariusze: 

➢ klasy 1 „Empatia” 

➢ klasy 2 „Prawdomówność”  

➢ klasy 3 „Lojalność” 

 

Spotkanie przedstawicieli uczniów klas 4 z uczniami klas 3 oraz z przyszłorocznymi 

wychowawcami. 

 

1. Dzień magicznych słów i ciepłego uśmiechu (poniedziałek) 

 

➢ galeria plakatów klasy 4-6 „Ważne słowa”, 

 

➢ cykl zajęć na świetlicy szkolnej na temat savoir vivre pod hasłem ,,Kulturalnych ludzi 

uprzejmość nie trudzi", wytypowanie z każdej grupy świetlicowej osoby do tytułu 

Mistrza Dobrych Manier. Laureat zostanie ogłoszony ostatniego dnia Tygodnia 

Kultury (przygotowują wszyscy wychowawcy świetlicy), 
 

➢ nauka piosenki pt. „Dobre zwyczaje" na zajęciach świetlicowych pod kierunkiem 

p. Joanny Trybki.  Powstanie nagranie, które będzie umieszczone na stronie 

internetowej szkoły i na stronie Facebook, 

 

➢ wystawa „Projekt Serce i Pomoc w naszej szkole”, 

 

➢ „Trening Uważności” - zajęcia otwarte z wykorzystaniem techniki MINDFULNESS 

punkt przedszkolny.  

 

 

2. Dzień bez Przemocy (wtorek) 

 

➢ gazetka na holu szkolnym „Zauważyć niezauważalne – stop agresji i przemocy” 

oraz galeria prac uczniów klas 7-8, 

 

➢ plakaty pod hasłem „Hamuj bracie ze słowami, które mogą kogoś zranić" promujące 

przeciwdziałanie zjawiska przemocy wykonane przez uczniów pod kierunkiem 

p. Anny Kielar i p. Renaty Filipczak - Basary, 

 

➢ prezentacja układów gimnastycznych jako alternatywnej formy spędzania czasu 

wolnego przygotowana przez Szkolne Koło Sportowe pod kierunkiem p. Małgorzaty 

Pałys.  

 

 



 

3. Dzień integracji kulturowej (środa) 

 

➢ gazetka „Teraz jesteście wśród nas, serdecznie Was witamy”, 

 

➢ spotkanie nowych dzieci z Ukrainy i ich rodziców z uczniami klasy 4b; podczas 

spotkania: prezentacje o Polsce i o Ukrainie, poczęstunek, rozmowy (w ramach 

projektu Serce i Pomoc), 

 

➢ potrawa ukraińska przygotowana na obiad na stołówce szkolnej. 

 

 

4. Dzień pod hasłem „Mogę być wzorem” (czwartek) 

 

➢ wybór 1 osoby z klasy, z której mogę brać przykład – przygotowuje p. Iwona 

Niedzielska - Taźbier, 

 

➢ wizyta w szkolnym teatrzyku pt. „Zaproszenie do bajki” dla uczniów klas 1-3 i punktu 

przedszkolnego pod kierunkiem p. Jolanty Czai, p. Anny Cebuli. p. Małgorzaty 

Kwaśnik, 

 

➢ konkursy czytelnicze „Nasi książkowi przyjaciela” dla klas 1-3 pod kierunkiem 

p. Jolanty Czai, p. Anny Cebuli, p. Małgorzaty Kwaśnik. 

 

5. Dzień elegancji pod hasłem „Idę do teatru” (piątek) 

 

➢ wszyscy przychodzą do szkoły ubrani elegancko, 

 

➢ przedstawienie (bajka) „W poszukiwaniu szczęścia” dla uczniów wszystkich klas 1-8  

oraz punktu przedszkolnego w wykonaniu uczniów klas: 5c, 6c, 7c pod kierunkiem p. 

Anny Pękali  p. Bogumiły Lis, 

 

➢ grupowe tańczenie belgijki na boisku szkolnym. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JESTEŚMY KULTURALNI I JEST NAM Z TYM DOBRZE! 

 


