
 1 

 

AUTORSKI PROGRAM KLUBU 4H „ Olszynki” 
 

Hasło klubu : ,,Uczyć się działając” 

Motto klubu:  ,,Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze” 

 

Ślubowanie 

 

Zobowiązuje… 

Swoją głowę – żeby jaśniej myślała, 

Serce – Żeby było wierniejsze, 

Ręce –Żeby chętniej służyły innym, 

Zdrowie – żeby mi pozwoliło lepiej żyć 

Dla mojego klubu, mojej społeczności, 

                  Mojego kraju i mojego świata 

Cele: 

Obszar I. Regionalny –  „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

-  pielęgnowanie obyczajów i tradycji regionalnych, -  rozwijanie umiejętności poznawania 

otoczenia rodzinnego i społecznego,- rozwijanie zainteresowań poprze zapoznanie z 

zabytkami, miejscami pamięci narodowej oraz sposobami związanymi z kulturą regionu. 

Obszar II. Zdrowotny – „Smacznie zdrowo, kolorowo” „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

-   wpojenie zdrowych zasad odżywiania,-   uświadomienie jakie znaczenie dla zdrowia ma 

właściwe odżywianie oraz aktywność fizyczna, - dba o higienę fizyczną i psychiczną, - 

rozumie konieczność wypoczynku na łonie przyrody, -  wdrażanie do pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

Obszar III. Troska o innych – „Miej serce i patrz w serce” 

   - uświadomienie , że dobro powraca, - zauważenie potrzeb innych, - uświadomienie iż tylko „ 

czyste” serce może dokonać czegoś wielkiego, -  wyrażanie szacunku, wdzięczności i miłości 

w stosunku do osób bliskich, starszych, niedołężnych i niepełnosprawnych, - zacieśniani 

więzi między dziećmi, - zacieśnianie relacji uczeń – nauczyciel. 

Obszar IV. Moje EGO - „Budujemy własne ja” 

-   uświadomienie swoich mocnych i słabych stron, - wzmacnianie wiary we własne 

możliwości, - poznanie ogólnej hierarchii wartości, -  umiejętność współpracy w grupie, -   

rozróżnianie modeli zachowań ( uległość, asertywność, agresywność), - poznawanie etapów 

podejmowania decyzji i czynników wpływających na jej podjęcie. 

Obszar V. Ekologiczny –„Z ekologią na ty” 

- kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczniów, - wzbudzenie zainteresowania 

stanem środowiska  i jego zagrożeniami, -  rozbudzenie i rozwijanie u uczniów postaw 

przyjaznych środowisku. 
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PLAN PRACY KLUBU 4- H „ Olszynki” 

Miesiąc Tematy Formy realizacji 

Wrzesień  1. Opracowanie planu pracy Klubu 4H „ Olszynki”. Propozycje 

Klubowiczów. 

2. Sport to zdrowie – zajęcia rekreacyjno – sportowe. 

3. Żeglowanie w internecie. 

4. Rozwiązuje problem podejmuje decyzję. 

Spotkania Klubu 

 

Październik 1. Zorganizowanie wyjazdu na mecz Vive Targi Kielce 

2. Promowanie akcji charytatywnej Misiek Zdzisiek zbiera 

nakrętki. 

3. Spotkanie z kosmetyczką 

4. Praca nad makietą na konkurs wojewódzki” Pamiątka 

Agroturystyczna” 

5. Rajd rowerowy Skałka Polska 

Wyjazd, 

Spotkania Klubu. 

 

 

Spotkania Klubu, chętni 

uczniowie 

Wyjazd 

Listopad 1.  Przygotowanie prezentacji na konkurs wojewódzki” Pamiątka 

Agroturystyczna” 

2. Zorganizowanie wjazdów  na mecze Vive  Targi Kielce 

3. Andrzejki – wieczór wróżb. 

4.Przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. 

Wyjazd  

 

Spotkanie Klubu, 

 

 

Grudzień 1. Zorganizowanie wyjazdu na basen Nemo 

2. Wykonanie kartek i stroików świątecznych. 

3. Zorganizowanie konkursu szkolnego Świąteczny stroik i 

Szopka Bożonarodzeniowa. 

Spotkanie Klubu, 

 

Spotkanie Klubu. 

Styczeń  1. Przeprowadzenie zajęć  pomocy przedmedycznej 

2. Sport to zdrowie – piłka siatkowa. 

3. Jak reagować na sukcesy i porażki? 

4. Wyjazd na basen Nemo do Włoszczowy. 

Spotkanie Klubu, 

 

 

Spotkanie Klubu. 

Wyjazd. 

Luty 1. Smacznie zdrowo kolorowo – przygotowanie posiłków 

2.Projektowanie Rabaty Miododajnej. 

Spotkanie Klubu  

 

Marzec 1.Prace nad Rabatą Miododajną.  

2.Spotkanie z Zespołem Melodia 

3.Wyjazd na mecze Vive Targi Kielce 

4.Spotkanie z właścicielką sklepu zielarskiego. 

 

Warsztaty, prezentacja 

Wyjazd 

Spotkanie Klubu 



 3 

Kwiecień 1.Wycieczka na cmentarz i pod pomniki w najbliższej okolicy. 

2. Zbiórka żywności, ubrań, zabawek dla wychowanków Domu 

Dziecka w  Nagłowicach. 

 3. Przygotowanie scenariusza i przedstawienia z okazji Dnia 

Ziemi – „Segregacja śmieci u Krawczyków” 

4.  Odwiedziny z zajączkiem – wizyta w Domu Dziecka w 

Nagłowicach. 

Wycieczka piesza  

 

Spotkanie Klubu 

Akademia 

Prelekcja 

Pokaz 

Wyjazd 

Maj  1. Inscenizacja dla uczniów i rodziców nt. „U doktora” – na 

podstawie wierszy Jana Brzechwy. 

3. Z wizytą u pszczelarza. 

4.Przygotowanie i przeprowadzenie III Powiatowego Festiwalu 

Piosenki Żołnierskiej. 

5. Przygotowanie pracy na konkurs ogólnopolski 

 

Przedstawienie dla 

uczniów, nauczycieli, 

rodziców  

Prelekcja, pokaz, 

dyskusja 

Impreza 

okolicznościowa 

Czerwiec  1. Rajd pieszy po najbliższej okolicy. 

2. Zabawy rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu.  

3. Święto pieczonego ziemniaka. 

4. Wakacje za pasem - przygotowanie materiałów do pisemka z 

działalności Klubu 

Spotkania Klubu. 

Zaplanowane działania mogą uleć zmianie ze względu na zadania podjęte przez Ruch 4 H.  

Promocja działalności Klubu 4 – H „ Olszynki” 

1. Plakaty informacyjne klubu; 

2. Gazetka informacyjna w szkole; 

3. Udział w imprezach kulturalnych; 

4. Pokaz i prezentacja wytworów klubu; 

5. Udział w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i 

ogólnopolskich; 

6. Informacje na stronie internetowej Klubu, szkoły, gminy; 

7. Artykuły w prasie lokalnej: Echo Dnia, BIP Krasocin, Aktualności Rolnicze, 

8. Kronika Klubu.  

       Mariola Kamińska 

       Andrzej Kowalczyk 


