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Problematyka ścieżek edukacyjnych realizowana jest poprzez: 

- zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, godziny wychowawcze, apele, uroczystości szkolne, 

- kilkugodzinne moduły integrujące treści nauczania z kilku przedmiotów, 

- poruszanie tematyki ścieżek na konkretnych przedmiotach w ramach realizacji programu nauczania. 

 
 
Szkoła przyjęła do realizacji następujące programy: 

-  „Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole - kl. 4-6”   

    red. Marianna  Charzyńska - Gula,  Lublin 1997. 

   Realizowany jest na godzinach wychowawczych w kl. 4-6 w wymiarze 1 godz. w miesiącu. 

-  „Edukacja czytelnicza i medialna – kl. 4-6”   

     M. Kąkolewicz, J. Pielachowski , Poznań 1999                 nr dopuszczenia DKW – 4014 – 260/99 

   Realizowany jest na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

- Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla kl. 5-6 szkoły podstawowej.  

   Teresa Król i inni   wyd. „Rubikon”                                      nr dopuszczenia DKW – 4014-253 A/99 

Realizowane jako oddzielne zajęcia i prowadzone są przez specjalistę. 



2007/2008 

Sposoby realizacji ścieżek edukacyjnych 

 
 

Cele edukacyjne ścieżek 

edukacyjnych 

Zadania Data 

Poznanie najbliższego środowiska i 

specyfiki swojego regionu. 

Rozwijanie postaw patriotycznych 

związanych z kulturą regionalną. 

Kształtowanie umiejętności dbania o 

swoje zdrowie. 

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym

Wycieczki krajoznawcze. 

Rajd kuratoryjny  

Złaz czwartoklasistów  

Marsze na orientację 

Pierwszy Dzień Wiosny 

Zajęcia w niemieckim Mini zoo. 

Według kalendarza imprez szkolnych 

Rozwijanie wrażliwości na problemy 

środowiska. 

Sprzątanie świata 

Dzień Ziemi 

Według kalendarza imprez szkolnych 



Kształtowanie postawy szacunku dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego w 

związku z globalizacją kultury 

masowej. 

Kształtowanie szacunku dla własnego 

państwa. 

Dzień Niepodległości 

Konstytucja 3 maja 

 

Rozwijanie poszanowania postaw 

prospołecznych i dobra wspólnego . 

Dzień Miłych Słówek. 

Dni przeciw agresji. 

Według kalendarza imprez szkolnych 

Poznanie najbliższego środowiska i 

specyfiki swojego regionu. 

Rozwijanie wartości rodzinnych 

związanych z wartościami kulturowymi 

wspólnoty lokalnej. 

Andrzejkowe wróżby 

Bal karnawałowy 

Święto Szkoły 

Święto Rodziny 

Według kalendarza imprez szkolnych 

Rozwijanie wartości rodzinnych 

związanych z wartościami kulturowymi 

wspólnoty lokalnej. 

Wigilia i jasełka szkolne 

Dzień Kobiet. 

Dzień Matki. 

Dzień Dziecka. 

Według kalendarza imprez szkolnych 

 Międzynarodowy Dzień Książki, Według kalendarza imprez szkolnych 
 



Proponowane moduły lekcyjne: 

1. przyroda i matematyka 

2. język polski i przyroda 

3. matematyka i język niemiecki  

4. matematyka i informatyka 
 

 

Dokumenty 

1.  Treści ścieżek edukacyjnych realizowane na poszczególnych przedmiotach – zapis w dzienniku. 

2.  Sprawozdanie z realizacji ścieżek edukacyjnych. 

 

Opracowała: Dorota Szwedo  


