
Etyka w naszej szkole 

Kl. IV-VI 
(o przedmiocie, cele, tematy zajęć) 

 

 

 Jak określa podstawa programowa, zajęcia z etyki będą miały 
charakter wychowawczy. W ramach tych zajęć nauczyciel będzie prowadził 

pogłębiony dialog wychowawczy na temat moralnego wymiaru ludzkiego 
działania, odnoszony od otaczających uczniów rzeczywistości. Do zadań 

nauczyciela w szczególności zalicza się: wspieranie uczniów                     
w poszukiwaniu wartości, uczenia doskonalenia samego siebie, 

ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów,  
a także uczenie szacunku dla siebie i innych. Przybliżenie tych wartości 

powinno nastąpić w obrębie rówieśników, szkoły, rodziny i społeczności 
lokalnej. 

 
  Program według, którego są przygotowane zajęcia będzie miał za 

zadanie wprowadzić uczniów w problematykę zagadnień etycznych, które 

będą omawiane przez nauczyciela podczas zajęć szkolnych. Podczas zajęć 
nauczyciel skupi się z uczniami na sytuacji człowieka i jego powinnościach 

moralnych. Będzie realizował w ten sposób założenia programowe etyki 
klasycznej. Przybliży ważne wartości etyczne na podstawie bajek, 

opowiadań, inscenizacji a także obserwacji życia codziennego. Niekiedy 
będzie musiał poprzez gry  i zabawy zainteresować dzieci jakimś tematem 

i wciągnąć je w dyskusję. Zajęcia mają również charakter integracyjny. 
Lekcje mają za zadanie powiększać nie tyle wiedzę, ale i również 

samowiedzę. 
 

Na lekcjach etyki nauczyciel będzie przede wszystkim impulsem do 
dyskusji, który pomoże „otworzyć się” uczniom. Zadaniem etyki nie jest 

pouczanie, lecz analizowanie wartości oraz wskazywanie dróg wyboru.  
 

Program dla kl. IV-V został opracowany w oparciu o program autorstwa 

Magdaleny Środy, dopuszczonego do użytku przez MEN pod numerem 

DKW-4014-3/00. Jest zgodny z Podstawą Programową. 
 

Podczas zajęć nauczyciel będzie uwzględniał wysiłek, wkład pracy          

i zaangażowanie uczniów. Nie będzie oceniał poglądów, ale będzie pilnował 
dyskusji, kiedy należy je przedyskutować, i jeśli są jawnie fałszywe, 

oczekiwać ich zmiany pod wpływem argumentacji i pouczających 
przykładów. Ponadto prowadzący zwróci uwagę na aktywność w zajęciach, 

aktywności w poszukiwaniu materiałów, argumentów, dawaniu przykładów 
oraz umiejętności dyskutowania. Kryterium oceny będzie również wiedza 

zdobyta podczas zajęć, a sprawdzeniem wiedzy doskonałe będzie 
przeprowadzenie quizów, zagadek, krzyżówek i układanek oraz 

przygotowanie sprawdzianu polegającego na napisaniu krótkiej rozprawki, 
eseju, przygotowaniu wypowiedzi dialogu lub narysowaniu komiksu 

rozwijającego zagadnienia przeprowadzonych podczas lekcji, ujęte           



w tematach, np. Kim jestem?, Czym jest dla mnie szczęście?, Kiedy 

czułam/czułem się za kogoś odpowiedzialny?, Czy dzieci mają prawa?, 
Czym jest dla mnie państwo i patriotyzm?, Jak rozróżniam dobro od zła?, 

Czy mam przyjaciela, czym jest dla mnie przyjaźń?, Prawda jako 

najważniejsza wartość?, Co to znaczy postępować godnie? Kto jest dla 
mnie wzorem do naśladowania? Czy jestem wrażliwy? itp. W starszych 

klasach ważne jest prowadzenie zeszytu z etyki i zapisywanie, choćby 
hasłowo przebiegu i wniosków z najważniejszych dyskusji. 
 

 

Cele ogólne kształcenia wynikające z podstawy programowej to: 
 

 kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, 
powinności moralnych; 

 rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny   
i szkoły; 

 przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania 

właściwej ich hierarchizacji; 
 dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi; 

 wyrażanie opinii i wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie 
społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. 

 

 
Cele szczegółowe kształcenia to: 

 
 znajomość głównych pojęć i terminów etycznych objętych programem 

nauczania; 
 znajomość i rozumienie zagadnień etycznych; 

 znajomość oraz rozumienie istoty problemów etycznych; 
 umiejętność podawania przykładów obrazujących ważne problemy 

etyczne; 
 kształtowanie postawy tolerancji, rozumienie odmienności drugiego 

człowieka (niepełnosprawni, inna narodowość, rasa, kultura); 

 wyrobienie szacunku i serdecznej postawy dla członków rodziny oraz 
społeczności szkolnej; 

 wykształcenie szacunku do pracy własnej oraz innych; 
 wypracowanie nawyku stosowania dobrych manier w codziennych 

relacjach międzyludzkich; 

 ukazanie ważności aktywnego, rozumnego i bezpiecznego planowania oraz 
spędzania wolnego czasu; 

 umiejętność dostrzegania piękna i szanowania go; 
 wykształcenie postawy brania odpowiedzialności za własne czyny i słowa; 

 

 
Cele wychowania to: 

 
 akceptacja siebie, znajomość swoich mocnych i słabych stron; 
 dostrzeganie i akceptacja różnic w wyglądzie i zachowaniu innych ludzi; 
 docenianie ról pełnionych przez dorosłych; 

 umiejętność wyrażania swoich myśli i potrzeb; 



 znajomość swoich praw i obowiązków, respektowanie ich, świadomość 

skutków swego postępowania; 
 panowanie nad emocjami; 

 pomoc koleżankom i kolegom; 
 rozumienie potrzeby zdrowego stylu życia; 
 nie uleganie nałogom; 

 nie przejawianie zachowań agresywnych i nie stosowanie przemocy wobec 
innych w żadnych okolicznościach; 
 
 

 
TEMATY LEKCJI  

DO PROGRAMU NAUCZANIA LEKCJI „ETYKI” w ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
(kl.IV-VI) 

              
 

Lp. Temat lekcji 
Ilość godzin 
lekcyjnych 

1.  
Poznajemy się. Integracja. Co to jest etyka? Czego będziemy się 
uczyć na lekcji?  

2 

2. Kim jestem? – moje zdolności, zainteresowania i umiejętności. 2 

3. Bajkozofia – bajki filozoficzne. Dyskusja 6 

4. Wartości ogólnoludzkie, a godność moja i innych. 2 

5. Niepełnosprawność to dla mnie normalna sprawa. 2 

6. 
Problemy niepełnosprawnych i ich rodzin. Projekcja filmu :Mój 
biegun”.  

4 

7.  Czy można zmusić innych do szczęścia? Co to jest szczęście?  2 

8. 
Czym jest autorytet? Na podstawie filmu, pt.: „Szkoła Życia”. 
Dyskusja. 

4 

9.  Podróż w krainę przyjaźni. Czy wiem, jak być dobrym kolegą? 2 

10.  Różni, ale tacy sami – tolerancja. Historia tolerancji. 2 

11. Czym jest szacunek i zaufanie?  2 

12. Czym jest piękno? Moja wrażliwość na piękno. 4 

13. 
Jak odnaleźć siebie? I Jaki jest sens życia? Projekcja filmu „Życie 

Pi”. Dyskusja. 
4 

14. Niezawodna busola życia – poznawanie wartości.  4 

15. Savoir-vivre, czyli dobre maniery. 4 

16. I ty możesz być superbohaterem. 2 

17.  Bajki jakich nie znamy.  4 

18.  
Gdy wejdziemy w dorosłość… odnaleźć i poczuć cel życia. 

Projekcja filmu „Sekretne życie Waltera Mitty”. 
4 

19. Być sędzią sprawiedliwym – czyli o sprawiedliwości. 2 

20. 
Sensowne spędzanie wolnego czasu, czyli nie marnuję sobie 
życia… 

2 

21. Nie zapominamy o sobie!  2 

 RAZEM:  64 

 

 
opracowała : Marta Banaszek 


