
Podstawa programowa  

 

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III 

ETYKA 

 
Treści nauczania  

 

Uczeń kończący klasę III: 

1) rozumie, że ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak 

wyglądają, jaką religię wyznają, jaki mają status materialny; okazuje szacunek 

osobom starszym; 

2) zastanawia się nad tym, na co ma wpływ, na czym mu zależy, do czego może dążyć 

nie krzywdząc innych; stara się nieść pomoc potrzebującym; 

3) wie, na czym polega prawdomówność i jak ważna jest odwaga przeciwstawiania się 

kłamstwu i obmowie; potrafi z tej perspektywy oceniać zachowania bohaterów baśni, 

opowiadań, legend, komiksów; 

4) wie, że nie można zabierać cudzej własności i stara się tego przestrzegać; wie, że 

należy naprawić wyrządzoną szkodę; dostrzega, kiedy postaci z baśni, opowiadań, 

legend, komiksów nie przestrzegają reguły „nie kradnij”; 

5) starannie dobiera przyjaciół i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości; 

6) wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia. 

 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji. 

Ze względu na specyfikę dziecięcego rozumowania, w trakcie zajęć z etyki zaleca się 

analizę zachowania postaci literackich (z baśni, bajek, opowiadań itp.), filmowych  

 

i telewizyjnych.  Uniknie   się wówczas   kłopotów wychowawczych   wynikających 

z nadmiernej,  nieuzasadnionej i  pochopnej  nieraz krytyki  wydarzeń z  udziałem 

rówieśników.   

 

 

 

 



II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VI 

 

ETYKA 
 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 
 
I. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych 

oraz wobec różnych sytuacji życiowych.  
 
II.  Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły. 
 
III. Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich 

hierarchizacji.  
 
IV. Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. 

 

V. Wyrażanie opinii i wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie społeczności 
szkolnej i społeczności lokalnej.  

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
 
1.  Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób. 
 
2.  Wyjaśnianie   prawdziwego   znaczenia   własnych   zachowań  oraz   ich   przyczyn 

i konsekwencji.  
 
3. Człowiek jako osoba; godność człowieka.  
 
4. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie.  
 
5. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania, w tym także w ruchu drogowym.  
 
6. Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi.  
 
7. Wolność i jej różne rozumienie, autorytety i wzory osobowe.  
 
8. Praca i jej wartość dla człowieka.  
 
9. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen, między innymi w odniesieniu do 

zjawisk społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej i społeczności 

lokalnej. 

 


