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WYCHOWANIE MORALNE 

 

Czy ja także jestem Ksawerym? Scenariusz zajęć o uświadomieniu swojej wartości w oparciu o utwór 

Agnieszki Osieckiej. [Ballada o kolibrze] / Wiśniewska-Olejnik Małgorzata // Polonistyka. - 2019, nr 3,  

s.20-23  

Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III). 

Podróż po świecie wartości / // Życie Szkoły. - 2020, nr 6, s.41-45  

Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I -III). 

Tytuł cyklu: Podróż po świecie wartości / // Życie Szkoły. - 2020, nr 3-4, s.34-39  

Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I -III). 

Tytuł cyklu: Podróż po świecie wartości / //  Życie Szkoły. - 2020, nr 5, s.30-37  

Magiczna moc bajek, czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni / Zielińska Anna // 

Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 3, s.9  

Odkrywanie wartości osobowej dziecka w przedszkolu / Dziamska Dorota // Wychowanie w Przedszkolu.  

 - 2018, nr 7, s.26-31  

Plan pracy świetlicy. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci (cz. 2)  

/ Hoffmann Joanna // Świetlica w Szkole. - 2019, nr 05, s.33-35  

Plan pracy świetlicy. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci (cz.1)  

/ Hoffmann Joanna // Świetlica w Szkole. - 2019, nr 04, s.33-35  

Prawdziwe wartości w życiu człowieka - scenariusz zajęć / Graczyk Agnieszka // Biblioteka w Szkole.  

- 2019, nr 2, s.28-30  

Rola baśni w życiu dziecka. Cz. 1. Magia, motywy, wartości moralne / Hryniewicka Katarzyna // Poradnik 

Bibliotekarza. - 2018, nr 7-8, s.14-18  

Systemowy akcent na kształtowanie postaw i wartości / Sewastianowicz Monika // Dyrektor Szkoły. - 2019, 

nr 9, s.19-23  

Wartości jako przedmiot szkolnej diagnozy / Nowel Ewa // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 2018, nr 2, 

s.106-109  

Wartości w życiu człowieka. Godzina wychowawcza dla uczniów klas V-VI / Łukasik Joanna // 

Wychowawca. - 2020, nr 9, s.26-27  

Zabawy wychowujące ku wartościom - miłość i przyjaźń / Kulka Monika // Świetlica w Szkole. - 2019, nr 01, 

s.16-17 

 


