WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ
Edukacja polonistyczna:

UCZEŃ:

Słuchanie
• Uważnie słucha wypowiedzi nauczycieli, innych osób z otoczenia.
• Wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji.
• Uważnie wsłuchuje się w to, co rozmówca przekazuje, nie przerywa nadawcy.
• Słucha w skupieniu czytanego tekstu, audycji telewizyjnej, nagrania na CD, wypowiedzi
taki sposób, aby po wysłuchaniu wiernie odtworzyć ich treść.

podczas uroczystości, w

Mówienie
• Poprawnie artykułuje poszczególne głoski i całe wyrazy.
• Zwraca uwagę na właściwe akcentowanie wymawianych wyrazów.
• Dobiera słowa adekwatne do rodzaju i intencji wypowiedzi: informacji, pytania, odpowiedzi, prośby, podziękowania,
powitania, pożegnania.
• Dba o kulturę mówienia
• Wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, filmu, zachowań w krótkiej kilkuzdaniowej formie;
udziela odpowiedzi na pytania; wygłasza z pamięci wiersze.
• Opowiada treść pojedynczego obrazka.
• Opowiada na bazie historyjki obrazkowej.
Czytanie
• Poprawnie rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu.
• Dokonuje analizy i syntezy wyrazów. Wyróżnia w nich litery, głoski, sylaby.
• Czyta indywidualnie, zespołowo, głośno i cicho krótkie teksty z podręcznika.
• Czyta z naturalną intonacją.
• Podejmuje próby samodzielnego czytania książeczek oraz czasopism dla dzieci.
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Pisanie
• kreśli linie, znaki literopodobne, pisze po śladzie.
• Kształtnie, prawidłowo pisze poznane litery.
• Poprawnie łączy litery w pisanych wyrazach.
• Układa proste zdania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje.
• Przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy, z książki.
• Pisze z pamięci poznane i omówione wcześniej wyrazy.
• Podpisuje ilustracje.
Ortografia
• Pisze wyrazy z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie.
• Zapisuje dwuznaki (ch, rz, sz, cz, dz, dź, dż).
• Pisze poznane i dobrze opracowane na zajęciach wyrazy z ę i ą.
• Zapisuje wielką literą początki zdań, imion i nazwisk, nazw państw, miast, rzek.
• Pisze poznane na zajęciach wyrazy z ó, h, ch, ż, rz.
Kształcenie językowe
• Rozróżnia pojęcia: głoska, litera. Wie, że głoski zapisuje się za pomocą liter.
• Wyróżnia sylaby w wyrazach.
• Wyróżnia wyrazy w zdaniu.
• Wyróżnia zdania w tekście.

Edukacja matematyczna:

Stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe
• Określa położenia przedmiotów względem obserwatora.
• Określa położenia jednych przedmiotów względem innych obiektów.
• Wyznacza kierunki w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół.
• Ocenia odległości między obiektami: daleko – blisko, bliżej – dalej; blisko – bliżej – najbliżej.
• Poprawnie używa przyimków, np.: za, przed, nad, pod, do, z, w, na zewnątrz, wewnątrz, obok.
• Przypisuje przedmiotom cechy typu: krótki, szeroki, wysoki, długi, wąski, gruby.
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• Porównuje przedmioty pod względem wybranej cechy: długi – krótki; długi – dłuższy – najdłuższy; wąski – szeroki itp.
• Porządkuje przedmioty według wielkości (tworzenie ciągów rosnących bądź malejących).
Rozumienie liczb i ich własności
Liczby pierwszej dziesiątki:
• Zapisuje liczby za pomocą cyfr.
• Rozkłada liczby na składniki.
• Porównuje liczby.
• Porządkuje liczby w określone ciągi malejące lub rosnące; zna miejsce liczby na osi liczbowej.
Liczby drugiej dziesiątki:
• Zna pojęcia: liczby jednocyfrowe, liczby dwucyfrowe; zapisuje liczby cyframi arabskimi.
• Zna strukturę liczby dwucyfrowej; wyróżnia rzędy: jedności i dziesiątek.
• Porównuje liczby dwucyfrowe w zakresie 20; umieszcza je na osi liczbowej.
• Porządkuje liczby według wielkości – rosnąco i malejąco.
Liczby w zakresie 100:
• Liczy dziesiątkami do 100.
• Wskazuje jedności i dziesiątki w liczbie dwucyfrowej.
Działania na liczbach pierwszej dziesiątki
• Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10.
• Zapisuje działania za pomocą znaków matematycznych.
• Wykonuje obliczenia pieniężne na monetach: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł.
Działania na liczbach drugiej dziesiątki
• Dodaje i odejmuje liczby wewnątrz drugiej dziesiątki, np.: 10 + 2, 12 + 4, 16 – 6, 16 – 4.
• Dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
• Dodaje i odejmuje kilka liczb; stosuje przemienność dodawania.
• Mnoży liczby w zakresie 20.
• Obliczenia pieniężne (grosze, złotówki).
• rozwiązuje łatwe działania z niewiadomą w postaci okienka.
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Czytanie tekstów matematycznych
• Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
• Analizuje treść zadania tekstowego
• Układa proste zadania tekstowe.
Pojęcia geometryczne
• Dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu.
• Rysuje figury za pomocą szablonów.
• Odróżnia i podaje nazwy takich figur, jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat.
• Rysuje i mierzy odcinki (w zakresie 20 cm).
Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych
• Klasyfikuje przedmioty według wyróżnionej cechy.
• Tworzy zbiory zgodnie z podanym warunkiem.
• Przelicza elementy w zbiorach.
• Porównuje liczebność dwóch zbiorów; rozumie pojęcia: mniej – więcej – tyle samo i zapisuje te relacje za pomocą
znaków: <, >, =.
Czas kalendarzowy
• Wymienia nazwy dni tygodnia we właściwej kolejności.
• Wymienia nazwy kolejnych miesięcy w roku.
• Zna nazwy aktualnej pory roku oraz bieżącego miesiąca.
• Wyszukuje w kalendarzu daty ważne dla dziecka, np. urodzin, imienin, świąt.
Czas zegarowy
• Zna tarczę zegara i rolę poszczególnych wskazówek
• Odczytuje pełne godziny.
• Dokonuje prostych obliczeń zegarowych na pełnych godzinach.
Długość
• Mierzy długości różnych przedmiotów różnymi miarkami, np. ołówkiem, klockiem, patyczkiem, zeszytem, krokami,
kawałkiem sznurka.
• Mierzy długości linijką (w zakresie 20 cm).
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Masa
• Waży przedmioty na wadze szalkowej bez użycia odważników; stosuje określenia: cięższy – lżejszy – tak samo ciężki;
tu więcej – tu mniej – a tu tyle samo.
• Zna pojęcie kilograma.
Pojemność
• Zna pojęcie litra.

Edukacja społeczna:
• Dostrzega swoją indywidualność w sferze: fizycznej, zmysłowej, emocjonalnej, intelektualnej
• Ma poczucie własnej wartości
• Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami:
• Zna prawa i obowiązki ucznia
• Dziecko jako członek społeczności klasowej:
– nawiązuje serdeczne stosunki z innymi dziećmi w klasie; okazywanie sobie życzliwości;
– przestrzega kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem, stosowanie zwrotów grzecznościowych (przepraszam,
proszę, dziękuję);
– unika krzyku, kłótni i innych zachowań agresywnych w kontaktach z rówieśnikami;
– szanuje cudzą własność
- posiada wiedzę o kraju ojczystym
• Rozpoznaje godło i barwy ojczyste; rozumienie pojęcia ojczyzna; wskazywanie na mapie stolicy Polski oraz
największych rzek (Wisła, Odra).
• Godnie zachowuje się podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego.
• Zna legendy związane z powstaniem Polski i wybranymi miastami naszego kraju.

Edukacja przyrodnicza:
– urządza kącik przyrody w zależności od możliwości:
- prowadzi obserwację pogody
– rozróżnia i podaje nazwy warzyw (marchew, pietruszka, burak, sałata, kapusta, cebula, kalafior, dynia, fasola,
pomidor); wymienianie i wskazywanie ich części jadalnych;
– rozpoznaje i podaje nazwy ozdobnych roślin kwiatowych: aster, chryzantema, nasturcja, nagietek, pelargonia i inne
rośliny dostępne do obserwacji;
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– rozpoznaje i podaje nazwy drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa) oraz krzewów owocowych (agrest, malina,
porzeczka);
– rozpoznaje po liściach i owocach wybrane drzewa liściaste (np. jarzębina, kasztanowiec, dąb, klon, brzoza, wierzba)
oraz drzewa iglaste (sosna, świerk);
– rozumie konieczność dokarmiania zwierząt (sarny, jelenie, dziki, zające) – paśniki; poznawanie zwierząt chronionych;
– systematycznie dokarmia ptaki; rozpoznawanie ptaków gromadzących się w miejscach dokarmiania (sikora, wróbel,
kruk, sroka, wrona, gil).
– rozpoznaje wybrane rośliny kwitnące wiosną (krokus, bratek, żonkil, narcyz, tulipan, szafirek, hiacynt itp.);
– rozpoznaje krzewy ozdobne (np. bez, forsycja, jaśmin).
– zna pierwsze wiosenne rośliny kwiatowe (przebiśnieg, zawilec, fiołek, konwalia)
– oszczędza wodę;
– rozumie znaczenie wody dla życia roślin i zwierząt.
- rozumie, dlaczego należy jeść regularnie urozmaicone posiłki; przyrządzanie sałatek warzywnych i owocowych;
wyrabianie nawyku sprawdzania terminów przydatności produktów do spożycia
- rozumie konieczność dbania o higienę ciała
• Przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie i w szkole
• Przestrzega zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych
• Rozumie znaczenia ruchu dla rozwoju organizmu.
- Zna swoją miejscowość i region
• Zna rodzaje opadów.
• Zna główne kierunki: wschód – zachód – północ – południe
• Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z działalności człowieka – zatruwanie powietrza i wód,
zaśmiecanie, przyczynianie się do pożarów lasów i łąk.
• Rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego; segregowanie odpadów, stosowanie opakowań ekologicznych i
toreb wielokrotnego użytku; troszczenie się o rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia; oszczędzanie wody i energii
elektrycznej; znaczenie wody dla człowieka i wszystkich organizmów żywych.

Edukacja plastyczna:
• Rozpoznaje kształty, fakturę, wielkość, barwę
• Kreśli pojedyncze przedmioty, postaci ludzi, zwierząt, roślin, zjawisk.
• Ilustruje sceny związane z własnymi przeżyciami i treścią czytanych tekstów i opowiadanych wydarzeń, legend;
przedstawianie zdarzeń rzeczywistych i fantastycznych.
• Używa różnych przyborów malarskich
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• Rozróżnia barwy jasne i ciemne.
• Wycina i wydziera z papieru; tworzenie kompozycji płaskich.
• Lepi z plasteliny, gliny, masy solnej, modeliny.
• Tworzy proste kształty z papieru metodą origami.
• Zna pojęcia: architektura – architekt – projekt; malarstwo – malarz – obraz; rzeźba – rzeźbiarz

Edukacja techniczna:

• Gromadzi odpowiedni materiał i potrzebne narzędzia.
• Odpowiednio przygotowuje miejsce pracy.
• Ustala kolejność wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie, ozdabianie itp.).
• Oszczędnie gospodaruje materiałami.
• Dba o ład i porządek w miejscu pracy.
• Określa fakturę i wygląd materiałów: miękki – twardy, gładki – chropowaty, lśniący – matowy.
• Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami.
• Wskazuje zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i gazowymi.

Edukacja muzyczna:
• Odróżnia głosy męskie i żeńskie
• Porównuje wysokości dźwięków
• Powtarza prostą melodię
• Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
• Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych
• Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc
• Reaguje na zmianę tempa i dynamiki
• Wie, że muzykę można zapisać i odczytać
• Świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie
• Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego
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Wychowanie fizyczne:

• Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z panującymi regułami
• Chwyta piłkę, rzuca nią do celu i na odległość, toczy ją i kozłuje
• Pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne
• Wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną
• Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiec poprzez: szczepienia ochronne, właściwe
odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny, właściwe zachowanie się w sytuacji choroby

Edukacja informatyczna:
• Wie, jak zachować się w pracowni komputerowej
• Zna elementy podstawowego zestawu komputerowego
• Włącza i wyłącza samodzielnie komputer
• Zna i stosuje narzędzia edytora grafiki
• Posługuje się klawiaturą
• Zna i posługuje się narzędziami edytora tekstu
• Pisze prosty program za pomocą poznanych poleceń

KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Skala ocen:



6 pkt. - wspaniale



5 pkt. – bardzo dobrze



4 pkt. - dobrze



3 pkt. – poprawnie, pracuj więcej



2 pkt. – słabo, musisz jeszcze popracować



1 pkt. - bardzo słabo, nie radzisz sobie
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Klasa I
Symbole
cyfrowe

Edukacja polonistyczna
Czytanie: czyta płynnie zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje
odpowiednie tempo, czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo
na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów utworu literackiego,
ustala kolejność wydarzeń, potrafi określić przeżycia postaci w utworze
literackim, czyta książki i korzysta z księgozbioru bibliotecznego.
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Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu zachowując prawidłowy
kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany, układa i
zapisuje teksty na podany lub dowolny temat.
Mówienie: samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi na dowolny
temat, zawsze uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa,
tworzy wypowiedzi logiczne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie
popełnia błędów językowych, planuje i angażuje się w tworzoną formę
teatralną, tworzy przedstawienia za pomocą różnych technik: kukiełki,
teatr cieni i inne.
Czytanie: czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie
tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane pytania, wyróżnia
bohaterów utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się
książkami i chętnie je czyta.
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Pisanie: pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i
poprawność graficzną pisma, zachowuje prawidłowy kształt liter i ich
połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst drukowany.
Mówienie: buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, często
uczestniczy w dyskusji, ma bogaty zasób słownictwa, tworzy wypowiedzi
spójne, zrozumiałe i poprawne gramatycznie, nie popełnia błędów
językowych, angażuje się w tworzoną formę teatralną.
Czytanie: czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane
pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem.
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Pisanie: pisze prawie zawsze poprawnie z pamięci, stara się zachować
prawidłowy kształt liter, raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany
(nieliczne błędy to brak elementów liter np. kropki, kreski, haczyki)

3

Mówienie: buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży
zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową, stara się
angażować
w tworzoną formę teatralną.
Czytanie: czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada
na większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury.
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Pisanie: pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i
ortograficzne), przepisując tekst drukowany stara się zachować
prawidłowy kształt liter popełniając drobne błędy.
Mówienie: wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami,
posiada mały zasób słownictwa, stara się zachować poprawność językową,
poproszony przez nauczyciela włącza się w tworzoną formę teatralną.
Czytanie: głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno,
nie odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami.

2

Pisanie: przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci
popełnia wiele błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o
podobnym kształcie, robi błędy ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter
i połączeń literowych, myli wielkie litery z małymi.
Mówienie: wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy
językowe.

Symbole
cyfrowe

Edukacja matematyczna
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje
samodzielnie i biegle dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 , rozwiązuje
równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka. Zapisuje liczby
dziesiątkami w zakresie 100.
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Zadania tekstowe: samodzielnie rozwiązuje proste zadania i układa treści
zadań do sytuacji życiowej, rysunku, schematu graficznego i działania
arytmetycznego.
Umiejętności praktyczne: zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje
pomiarów długości, masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i
konieczności spłacenia go, określa czas za pomocą zegara i kalendarza.
Mnożenie: biegle mnoży liczby w zakresie 20
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje
samodzielnie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, rozwiązuje łatwe
równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.
Zadania tekstowe: samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania
jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie zadania przedstawionego słownie w
konkretnej sytuacji.
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Umiejętności praktyczne: prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów
długości
i masy, obliczeń pieniężnych, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go,
określa czas z pomocą zegara i kalendarza, nazywa dni tygodnia i nazwy
miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór, (np. szlaczek), dostrzega
symetrię.
Mnożenie: sprawnie mnoży liczby w zakresie 20
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Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i
wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 popełniając drobne
błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w
postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę)

4

Zadania tekstowe: korzysta ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie
rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, poprawnie rozwiązuje zadanie
przedstawione słownie w konkretnej sytuacji
Umiejętności praktyczne: wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste
pomiary długości i masy, proste obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i
konieczności spłacenia go, prawidłowo posługuje się nazwami dni
tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, kontynuuje rozpoczęty
wzór.
Mnożenie: mnoży liczby w zakresie 20 popełniając nieliczne błędy
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: rozumie i wykonuje
działania popełniając liczne błędy, z pomocą nauczyciela rozwiązuje
łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka.
Zadania tekstowe: robi błędy podczas wykonywania zadań
jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania przedstawione
słownie w konkretnej sytuacji

3
Umiejętności praktyczne: w miarę poprawnie dokonuje prostych
pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i spłacenia go, zna nazwy
dni tygodnia,
w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela
dostrzega symetrię, stara się kontynuować rozpoczęty wzór.
Mnożenie: popełnia liczne błędy podczas mnożenia liczb w zakresie 20
Działania w zakresie dodawania i odejmowania: wykonuje dodawanie i
odejmowanie często popełniając błędy, liczy na konkretach, myli
poszczególne działania, ma trudności z rozwiązywaniem prostych równań
jednodziałaniowych w postaci okienka

2

Zadania tekstowe: nie rozumie treści zadania przedstawionego słownie,
z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadanie jednodziałaniowe oraz
schematy graficzne.
Umiejętności praktyczne: z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary
długości, masy oraz obliczeń pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i
nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, ma problemy z kontynuacją
rozpoczętego wzoru.
Mnożenie: nawet z pomocą nauczyciela popełnia bardzo liczne błędy
podczas mnożenia liczb w zakresie 20

Symbole
cyfrowe

Edukacja społeczno-przyrodnicza

11

6

5

4

3

2

Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku przyrodniczym i
społecznym, zna symbole narodowe i symbole Unii Europejskiej, zawsze
szanuje otaczające środowisko przyrodnicze, okazuje szacunek innym
ludziom, jest tolerancyjny, chętnie pomaga innym, zawsze współpracuje z
innymi, zachowuje się bardzo dojrzale, zawsze dba o zdrowie i
bezpieczeństwo swoje i innych osób, potrafi rozróżnić zagrożenia i
przeciwdziałać im. Zawsze stosuje w praktyce wiadomości i umiejętności
dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi
zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory
roku, zna formy ochrony środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna
zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia
ze strony zwierząt oraz zjawisk przyrodniczych, zna swój adres
zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii
Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach, zawsze
używa form grzecznościowych wobec innych osób, zgodnie współpracuje z
innymi, zachowuje się dojrzale. Stosuje w praktyce wiadomości
i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i
przyrodniczym, zna podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego,
rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować
zachodzące zmiany
w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla
środowiska, zna swój adres zamieszkania, wie na czym polega praca w
poznanych zawodach, dobrze współpracuje z innymi, używa form
grzecznościowych, zna symbole narodowe i rozpoznaje flagę i hymn Unii
Europejskiej. Na ogół stosuje
w praktyce wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu
drogowym.
Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i
przyrodniczym, zna niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego,
orientuje się czym zajmują się ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole
narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi wymienić nazwy poznanych
warzyw i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj okazuje szacunek innym
ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe
wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym.
Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje
się
w otaczający środowisku społeczno - przyrodniczym, częściowo zna
swojego adres zamieszkania, myli pory roku, myli symbole narodowe,
rzadko okazuje szacunek innym osobom, nie zawsze potrafi
współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie porusza się w ruchu
drogowym.

Symbole
Edukacja plastyczno- techniczna
cyfrowe
6

Wykazuje uzdolnienia manualne, bierze udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, zaskakuje nowatorskim rozwiązywaniem zagadnień, prace
plastyczne cechuje staranność, estetyka, potrafi pracować różnymi technikami.
Korzysta
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z medialnych środków przekazu. Interesuje się i rozpoznaje wybrane dziedziny
sztuki
i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, potrafi
je obsługiwać. Majsterkuje, buduje z różnych przedmiotów dostępnych w
otoczeniu.
Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i
uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje
staranność, estetyka, potrafi zastosować różne techniki plastyczne i
techniczne, bierze udział w konkursach ogólnoszkolnych. Rozpoznaje
niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, malarstwa, grafiki i
wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne,
potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje
z różnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.
Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia
w różnorodnych formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów.
Potrafi pracować różnymi technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi
rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i
wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne,
potrafi je obsługiwać
i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych przedmiotów dostępnych w
otoczeniu.
Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy.
Dostrzega linie proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia
tłem kontury przedmiotów, używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować
swój warsztat pracy. Rozpoznaje niektóre urządzenia techniczne, w miarę
możliwości obsługuje je, rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki.
Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje
schematycznie, używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do
końca, praca jest niestaranna, nie potrafi sobie zorganizować warsztatu
pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne dziedziny sztuki.
Edukacja muzyczna
Posiada dużą wiedzę muzyczną, ma wybitne umiejętności muzyczne, chętnie
uczestniczy w przedstawieniach muzycznych klasy, szkoły, gra na
instrumentach, potrafi śpiewać i muzykować. Świadomie i aktywnie słucha
muzyki wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, bierze udział w
koncertach, potrafi zatańczyć kilka tańców ludowych
Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany dynamiczne w
muzyce
i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na
instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez
ruch, świadomie
i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie,
uczestniczy w koncertach muzycznych, zawsze kulturalnie zachowuje się na
koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego
Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega
zmiany dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża
nastrój muzyki poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża
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swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na
koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego
Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą
nauczyciela dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste
rytmy na instrumentach perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki
poprzez ruch, stara się aktywnie słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia
werbalnie
i niewerbalnie, nie zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie i
podczas słuchania hymnu państwowego i szkolnego
Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego
przewidywanym, nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z
odtworzeniem prostego rytmu, ma duże trudności z wyrażeniem nastroju
muzyki poprzez ruch jak
i w świadomym i aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się
kulturalnie na koncertach i podczas słuchania hymnu
Wychowanie fizyczne
Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w
zawodach szkolnych i pozaszkolnych, wykonuje ćwiczenia poza programowe,
wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy i zdrowej rywalizacji, rozpoznaje
potrzeby uczniów niepełnosprawnych i chętnie pomaga, cieszy się z sukcesów
sportowych innych, dba
o higienę osobistą, zna i stosuje podstawowe działania profilaktyczne.
Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze
udział
w zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe,
wykazuje sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji,
cieszy się z sukcesów sportowych innych, rozpoznaje potrzeby uczniów
niepełnosprawnych i pomaga im. Zawsze jest przygotowany do zajęć
sportowych. Dba o higienę osobistą, zna jakie są podstawowe działania
profilaktyczne
Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte
umiejętności
i wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w
grupie, służy pomocą innym i dostrzega potrzeby uczniów
niepełnosprawnych. Najczęściej jest przygotowany do zajęć
sportowych Przestrzega zasad higieny osobistej i orientuje się w
podstawowych działaniach profilaktycznych.
Odróżnia prawidłową postawę stojącą i siedzącą od nieprawidłowej, nie
zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia i jest przygotowany do zajęć, nie
zawsze chętnie współdziała w grupie, czasami dostrzega potrzeby uczniów
niepełnosprawnych
i pomaga im. Stara się dbać o higienę osobistą
Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie
współdziała w grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Rzadko dostrzega
potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Często jest nieprzygotowany do
zajęć sportowych. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej
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Umie obsługiwać komputer, nazywa elementy zestawu komputerowego,
posługuje się wybranymi grami i programami, bezpiecznie korzysta
z komputera i stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z
komputera, samodzielnie pisze prosty program za pomocą poznanych
poleceń.

5

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z klawiatury,
myszy, uruchamia programy i posługuje się nimi, wie jak trzeba korzystać z
komputera żeby nie narażać własnego zdrowia, stosuje się do ograniczeń
dotyczących korzystania z komputera, pisze prosty program za pomocą
poznanych poleceń.

4

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy
i klawiatury, ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak
trzeba korzystać z komputera, by nie narażać swojego zdrowia, z pomocą
posługuje się narzędziami edytora grafiki i edytora tekstu.

3

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym
zakresie, korzysta z myszy i klawiatury, wie jak trzeba korzystać z
komputera by nie narażać swojego zdrowia.

2

Słabo opanował wiedzę i umiejętności . W sytuacjach trudniejszych nie
radzi sobie bez pomocy. Posługuje się komputerem w podstawowym
zakresie: korzysta z pomocą nauczyciela z myszki i klawiatury. Ma
problemy z wykonywaniem prostych ćwiczeń na komputerze.
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