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Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach 

ul. Ogrodowa 7,  Łęgajny,  11-010 Barczewo 

tel.  (089) 514 42 42    e-mail: splegajny@wp.pl    www.zsplegajny.pl 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I – III 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Podstawa prawna: 

 
➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku  w sprawie oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów i słuchaczy w  szkołach  

publicznych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 373) 

 

➢ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy  
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia  ogólnego dla szkoły  

policealnej (Dziennik Ustaw z 24 lutego 2017r., poz. 356). 

 

➢ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 11 stycznia 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681)    

  

➢ Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łęgajnach 

Postanowienia ogólne 

Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez 

nauczyciela i rozpoznawanie poziomu opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno - emocjonalnych w 

stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część procesu nauczania, uczenia i wychowania. 

http://www.zsplegajny.pl/
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Cele edukacyjne 

1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 

2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 

3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej 

(do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. 

4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych 

sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 

 

Wykaz celów dla klas I- III 

Klasa I: 

➢ wprowadzenie i utrwalenie liter, początkowa nauka czytania i pisania 

➢ rozwijanie zainteresowania czytaniem i książkami 

➢ liczenie w zakresie 10 

➢ orientacja w najbliższym otoczeniu przyrodniczo-społecznym z wykorzystaniem doświadczenia i obserwacji 

➢ rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką 

➢ rozwijanie poczucia estetyki, umuzykalnianie, edukacja motoryczno - zdrowotna 

➢ wdrażanie do funkcjonowania w zespole uczniowskim 

Klasa II: 

➢ doskonalenie techniki czytania i pisania 

➢ kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

➢ rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

➢ rozszerzenie zakresu liczbowego, liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych działań matematycznych, rozwiązywanie prostych 

zadań tekstowych 

➢ poszerzanie wiedzy przyrodniczo- społecznej z elementami kulturowymi 

➢ doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym 

➢ rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą 

➢ rozwijanie sprawności motorycznej i edukacja zdrowotna 

➢ motywowanie do pracy w zespole 

Klasa III: 

➢ czytanie ze zrozumieniem, stosowanie różnorodnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych 

➢ znajomość zasad gramatycznych, orograficznych i kaligraficznych oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 
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➢ pogłębianie zainteresowań czytelniczych 

➢ doskonalenie liczenia w zakresie 100, analiza treści zadań złożonych, wdrażanie do logicznego myślenia 

➢ pogłębianie znajomości środowiska społeczno - przyrodniczego wybranych regionów Polski, Europy i świata 

➢ doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym 

➢ pogłębianie zainteresowań muzycznych, plastycznych, artystycznych dzieci oraz wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w kulturze 

➢ edukacja motoryczna, kształtowanie zdrowego, aktywnego stylu życia 

➢ przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki 

Rola, rodzaj i funkcje oceny 

Rola oceniania:  

➢ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

➢ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

➢ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

➢ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz 

specjalnych uzdolnienia ucznia; 

➢ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 

Rodzaje ocen: 

➢ wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości w klasie I - stanowi podstawę do zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego 

rozwoju, 

➢ ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić, 

➢ ocena podsumowująca: śródroczna i końcoworoczna – wyrażona na piśmie, stanowi syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia,  

➢ końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - diagnozy końcowej - w klasie III   

 Funkcje oceny:  

➢ Informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy; 

➢ Korekcyjna – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty; 

➢ Motywująca – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość osiągnięcia sukcesu, oraz daje dziecku wiarę we 

własne siły. 

W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary: 

➢ Indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego 

➢ Stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności, 

➢ Umiejętność rozwiązywania problemów. 
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➢ Postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym. 

 

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

 1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

➢ ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów 

➢ prace pisemne (np. dłuższe wypowiedzi ciągłe)  

➢ kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane. Nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu trzech dni  

➢ sprawdziany - trwają od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel musi sprawdzić je 

w ciągu  2 tygodni; w tygodniu mogą być tylko dwie takie prace  

➢ testy trwają 2-3 godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni; muszą być zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu 2 tygodni;  w ciągu tygodnia może być jeden taki test 

➢ obserwacja uczenia się (praca w grupie) 

➢ posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych) 

➢ aktywność 

➢ zadania domowe 

➢ prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne  

➢ wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach „artystycznych" oraz wychowaniu fizycznym. 

 

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

 

Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I - III do sprawdzania wiadomości i umiejętności pracy uczniów to: 

➢ ciche czytanie  

➢ głośne czytanie  

➢ przepisywanie  

➢ pisanie ze słuchu  

➢ pisanie z pamięci  

➢ wypowiedzi ustne  
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➢ wypowiedzi pisemne  

➢ recytacja  

➢ prowadzenie zeszytu i ćwiczeń  

➢ samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura  

➢ dostrzeganie zjawisk przyrodniczych  

➢ liczenie pamięciowe  

➢ wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych  

➢ układanie zadań  

➢ przeprowadzanie pomiarów  

➢ stosowanie technik plastycznych i technicznych  

➢ dokładność i estetyka wykonania prac  

➢ wiedza o sztuce  

➢ śpiewanie  

➢ czytanie i zapisywanie nut 

➢ rozpoznawanie utworów muzycznych  

➢ wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych  

➢ sprawność fizyczna  

➢ aktywność na lekcji  

➢ praca w zespole  

 

Organizacja procesu sprawdzania 
 

a) W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową. 

 

Ocena końcoworoczna jest oceną opisową i ujmuje:  

➢ osiągnięcia wychowawcze 

➢ umiejętność wypowiadania się 

➢ technikę czytania i pisania 

➢ podstawy ortografii i gramatyki 

➢ liczenie w zależności od poziomu nauczania 

➢ rozwiązywanie zadań tekstowych 

➢ ogólną wiedza o otaczającym świecie 
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➢ zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym osobiste osiągnięcia (lub wiadomości, nad którymi należy 

popracować) uczniów.  

 

Ocena opisowa dotyczy wiadomości i umiejętności: 

➢ Edukacji polonistycznej: mówienia, czytania,  pisania, gramatyki, ortografii. 

➢ Edukacji matematycznej: sprawności rachunkowej, rozwiązywania zadań tekstowych i elementów geometrii, umiejętności 

praktycznych. 

➢ Edukacji przyrodniczej: wiadomości  i aktywności przyrodniczej. 

➢ Edukacji  artystyczno- technicznej: wiadomości, inwencji twórczej, estetyki prac ,śpiewu. 

➢ Edukacji motorycznej: sprawności ruchowej i aktywności oraz nawyków higieniczno –zdrowotnych. 

➢ Język obcy nowożytny: rozumienie, mówienie , czytania i pisania (klasa I rozumienie i mówienie). 

➢ Umiejętność posługiwania się komputerem. 

➢ Umiejętności fizycznych.   

 

b)  Oceny bieżące z poszczególnych edukacji odnotowywane są przez nauczycieli w dziennikach lekcyjnych według sześciocyfrowej skali: 

➢ 6 pkt - wspaniale 

➢ 5 pkt - bardzo dobrze 

➢ 4 pkt - dobrze 

➢ 3 pkt - zadowalająco   

➢ 2 pkt - wystarczająco  

➢ 1 pkt – niewystarczająco 

 

6 PKT -    OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

o biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej  

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

5 PKT – OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

o sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

o rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, 

o potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

4 PKT – OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

o opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym  na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy  

z danego przedmiotu nauczania, 
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o poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

3 PKT – OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

o opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, 

o rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, 

2 PKT – OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

o w organizowanym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia odpowiednich umiejętności w ciągu dalszej nauki, 

o rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe,  o niewielkim stopniu trudności, 

1 PKT – OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

o nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. 

 

c) Ocenianie powinno być systematyczne, obejmować różne formy. W ciągu okresu uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących: 

Rodzaj zajęć Minimalna liczba ocen 

z zajęć komputerowych  3 

z zajęć technicznych  3 

z wychowania fizycznego  3 

z edukacji:  

 

polonistycznej 10 

matematycznej 8 

społecznej 3 

plastycznej 3 

muzycznej 3 

przyrodniczej 3 

 
STOSUJE SIE NASTĘPUJACY SPOSOB PRZETWARZANIA INFORMACJI UZYSKANYCH  

Z PRAC PISEMNYCH NA OCENE CYFROWĄ: 
 

% poprawnych 
odpowiedzi Ocena 

  96% - 100 % Celująca 

85% - 95% Bardzo dobra 
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70% - 84% Dobra 

50% - 69% Dostateczna 

31% - 49% Dopuszczająca 

0%  - 30% Niedostateczna 

 

Kryteria oceniania postępów ucznia klasy I 
 

 EDUKACJA POLONISTYCZNA 

      SŁUCHANIE – UCZEŃ: 

➢ Uważnie słucha wypowiedzi nauczycieli, innych osób z otoczenia. 

➢ Wykonuje proste polecenia. 

➢ 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 podczas uroczystości, przedstawień w 

taki sposób, aby po wysłuchaniu wiernie odtworzyć ich treść. 

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 – nadawca, zwraca się do odbiorcy informacji, nawiązuje z nim kontakt wzrokowy i słuchowy. 

➢ Wykonuje ćwiczenia w mowie monologowej: wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, filmu, zachowań w 

krótkiej kilkuzdaniowej formie; udziela odpowiedzi na pytania; wygłasza z pamięci wiersze. 

➢ Wykonuje ćwiczenia w mowie dialogowej: bierze udział w rozmowie na określony temat; przeprowadza krótką rozmowę 

telefoniczną. 

➢ Opowiada treść pojedynczego obrazka. 

➢ Tworzy powiadanie na bazie historyjki obrazkowej. 

CZYTANIE 

➢ Poprawnie rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu. 

➢ Dokonuje analizy i syntezy wyrazów. Wyróżnia w nich litery, głoski, sylaby. 

➢ Czyta wyrazy jedno-, dwu-, a następnie wielosylabowe oraz krótkie zdania i teksty. 
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➢ Czyta całymi wyrazami. 

➢ Czyta indywidualne, zespołowo, głośno i cicho krótkie teksty z podręcznika. 

➢ Stara się czytać z naturalną intonacją. 

➢ Naśladuje wzorowe czytanie nauczyciela, aktora. 

➢ Wspólnie czyta fragmenty lektur wybranych przez nauczyciela – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

➢ Podejmuje próby samodzielnego czytania książeczek oraz czasopism dla dzieci. 

➢ Odczytuje i rozumie sens uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów. 

PISANIE 

➢ Przygotowuje się do nauki pisania poprzez kreślenie linii, znaków literopodobnych, pisze w tunelu i po śladzie. 

➢ Prawidłowo pisze w separacji kolejno poznawane litery. 

➢ Poprawnie łączy litery w pisanych wyrazach. 

➢ Układa wyrazy z rozsypanki literowej, a następnie proste zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisuje je. 

➢ 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. 

➢ 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. Ma świadomość, że głoski zapisuje się za pomocą liter. 

➢ Wyróżnia sylaby w wyrazach. 

➢ Wyróżnia wyrazy w zdaniu. 

➢ Wyróżnia zdania w tekście. 

SAMOKSZTAŁCENIE 

➢ Podejmuje próby zapisu nowo poznanych liter i wyrazów oraz sprawdza poprawność ich zapisu z podanym w podręczniku 

wzorem. 

➢ Korzysta z czasopism dla dzieci, zasobów Internetu i rozwija swoje zainteresowania. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

STOSUNKI PRZESTRZENNE I CECHY WIELKOŚCIOWE 
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➢ Określa położenie przedmiotów względem obserwatora. 

➢ Określa położenie jednych przedmiotów względem innych obiektów. 

➢ Wyznacza kierunki w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół. 

➢ Ocenia odległość 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. 

➢ Porównuje przedmioty pod względem wybranej cechy: długi – krótki; długi – dłuższy – najdłuższy; wąski – szeroki itp. 

➢ Porządkuje przedmioty według wielkości, porządkuje patyczki od najmniejszego do największego i odwrotnie 

➢ (tworzenie ciągów rosnących bądź malejących). 

ROZUMIENIE LICZB I ICH WŁASNOŚCI 

➢ Liczby pierwszej dziesiątki 

o Monografia liczby naturalnej. 

o Aspekty liczby: kardynalny, porządkowy, miarowy. 

o Zapisuje liczby za pomocą cyfr. 

o Rozkłada liczby na składniki. 

o Porównuje liczby. 

o Porządkuje liczby w określone ciągi malejące lub rosnące; miejsce liczby na osi liczbowej. 

➢ Liczby drugiej dziesiątki 

o Pojęcia: liczby jednocyfrowe, liczby dwucyfrowe; zapisuje liczby cyframi arabskimi. 

o Struktura liczby dwucyfrowej; zapoznaje się z dziesiątkowym systemem zapisywania liczb; wyróżnia rzędy: jedności i 

dziesiątki. 

o Porównuje liczby dwucyfrowe w zakresie 20; umieszcza je na osi liczbowej. 

o Porządkuje liczby według wielkości – rosnąco i malejąco. 

➢ Liczby w zakresie 100 

o Liczy dziesiątkami do 100. 

o Wskazuje jedności i dziesiątki w liczbie dwucyfrowej. 

 

POSŁUGIWANIE SIĘ LICZBAMI 

➢ Działania na liczbach pierwszej dziesiątki 

o Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10. 

o Zapisuje działania za pomocą znaków matematycznych. 

o Zero jako wynik odejmowania. 
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o Wykonuje obliczenia pieniężne; monety: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. 

➢ Działania na liczbach drugiej dziesiątki 

o Dodaje i odejmuje liczby wewnątrz drugiej dziesiątki, np.: 10 + 2, 12 + 4, 16 – 6, 16 – 4. 

o Dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

o Dodaje i odejmuje kilka liczb; poznaje i stosuje własności dodawania – przemienności. 

o Mnoży liczby w zakresie 20. 

o Dokonuje obliczeń pieniężnych (grosze, złotówki). 

o Rozumie związek dodawania z odejmowaniem; kształci nawyk sprawdzania poprawności odejmowania za pomocą 

dodawania; 

o rozwiązuje łatwe działania z niewiadomą w postaci okienka. 

CZYTANIE TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH 

➢ Rozwiązuje proste zadania tekstowe. 

➢ Analizuje treść zadania tekstowego; wyróżnia w niej dane liczbowe, niewiadomą; ustala związek między danymi a niewiadomą. 

➢ Układa proste zadania tekstowe. 

POJĘCIA GEOMETRYCZNE 

➢ Dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu. 

➢ Rysuje figury za pomocą szablonów. 

➢ Obrysowuje modele figur geometrycznych, układa je z patyczków, modeluje na geoplanie. 

➢ Tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur z drugich. 

➢ 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. 

➢ Ustala warunek, który spełniają elementy wskazanego zbioru. 

➢ Przelicza elementy w zbiorach. 

➢ Porównuje liczebności dwóch zbiorów; rozumie pojęcia: mniej – więcej – tyle samo i zapisuje te relacje za pomocą  znaków: <, >, 

=. 

POMIARY 

➢ Czas kalendarzowy 

o Nazwy dni tygodnia; wymienia je we właściwej kolejności. 
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o Nazwy kolejnych miesięcy w roku. 

o Nazwa aktualnej pory roku oraz bieżącego miesiąca. 

o Wyszukuje w kalendarzu daty ważne dla siebie, np. urodzin, imienin, świąt. 

➢ Czas zegarowy 

o Zapoznaje się z tarczą zegara i rolą poszczególnych wskazówek; spostrzega, że mała wskazówka porusza się wolniej niż duża; 

duża wskazuje godziny, mała minuty. 

o Odczytuje pełne godziny. 

o Dokonuje prostych obliczeń zegarowych na pełnych godzinach. 

➢ Długość 

o Mierzy długości różnych przedmiotów różnymi miarkami, np. ołówkiem, klockiem, patyczkiem, zeszytem, krokami, kawałkiem 

sznurka. 

o Wskazuje przydatność pewnych części ciała do wykonywania pomiaru: stopa, dłoń, palec, przedramię itp. 

o Zapoznaje się z linijką i pojęciem centymetra. 

o Mierzy długości linijką (w zakresie 20 cm). 

➢ Masa 

o Waży przedmioty na wadze szalkowej bez użycia odważników; stosuje określenia: cięższy – lżejszy – tak samo ciężki; tu więcej – 

tu mniej – a tu tyle samo. 

o Zna pojęcie kilograma. 

o Waży przedmioty z użyciem odważników kilogramowych. 

➢ Pojemność 

o Zna pojęcie litra. 

o Odmierza płyny ćwierćlitrowym kubkiem i litrowym naczyniem. Dochodzi do stwierdzenia: jeden kubek wody to mniej niż 1 litr; 

dwa kubki wody to mniej niż 1 litr; cztery kubki wody to tyle samo co 1 litr; pięć kubków wody to więcej niż 1 litr. 

 

 EDUKACJA SPOŁECZNA 

 ROZUMIENIE ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO 

DZIECKO JAKO JEDNOSTKA SPOŁECZNA 

➢ Dostrzega swoją indywidualność w sferze: 

o fizycznej: wyróżnia i podaje nazwy części ciała (głowa, tułów, ręce, nogi, brzuch); porównuje siebie z innymi osobami – cechy 

wspólne: te same części ciała; cechy różniące: kolor oczu, włosów, wzrost itp.); 

o zmysłowej – dostrzega, że poznawanie świata odbywa się za pomocą wzroku, dotyku, słuchu, węchu, smaku; porównuje 

o sprawności tych narządów podczas zabaw i nauki; 
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o emocjonalnej – rozpoznaje emocje wyrażane przez siebie i przez inne osoby, takich jak: radość, smutek, gniew, złość, czułość, 

życzliwość; 

o intelektualnej – respektuje zasady: Najpierw myślę, później działam. 

➢ Poczucie własnej wartości – przeżywa sytuacje, w których dziecko przekonuje się i stwierdza, w czym jest dobre, a w czym najlepsze (np. 

Jestem dobry / dobra w liczeniu do stu. Jestem najlepszy / najlepsza w grze w piłkę). 

 

DZIECKO JAKO CZŁONEK RODZINY 

➢ Identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami: 

o pamięta swoje nazwisko oraz nazwiska dziadków i krewnych; 

o odczuwa poczucie bezpieczeństwa wśród członków rodziny; 

o chętne uczestniczy w rodzinnych świętach i uroczystościach; 

o poznaje historię rodziny poprzez oglądanie zdjęć, słuchanie opowiadań rodziców, dziadków. 

o tworzy życzliwe więzi rodzinne: 

o okazuje miłość członkom rodziny; wczuwa się w ich smutki i radości; 

o darzy szacunkiem rodziców i dziadków; 

o sprawia radość rodzicom, rodzeństwu, dziadkom; 

o dzieli się swoimi problemami, sukcesami i porażkami. 

o podejmuje i wypełnia obowiązki domowe: 

o poznaje swoje stałe obowiązki i wykonuje je bez przypominania; wykonuje prace lubiane i mniej lubiane, ale konieczne; 

o wspólnie troszczy się o czystość i higienę pomieszczeń; utrzymuje w porządku swoje zabawki i przybory szkolne. 

DZIECKO JAKO CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

➢ Dziecko jako uczeń: 

o systematyczne poznaje prawa i obowiązki ucznia; pomaga nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych; 

o sumienne pełni dyżury w klasie; szanuje podręczniki i przybory szkolne, sumienne wykonuje powierzone zadania edukacyjne i 

organizacyjne; odpowiednio zachowuje się w klasie, w szatni, szkolnej, świetlicy, bibliotece itp.; 

o rozbudza ciekawość poznawczą i cierpliwość w dochodzeniu do wiedzy; 

o traktuje naukę szkolną nie tylko jako obowiązek, ale także jako przyjemność; 

o poznaje, jak uczą się dzieci w innych krajach, w szczególności w kraju nauczanego języka obcego; 

o zdobywa umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji; 

o uczy się właściwego reagowania emocjonalnego na sukces lub porażkę. 

➢ Dziecko jako członek społeczności klasowej: 

o nawiązuje serdeczne stosunki z innymi dziećmi w klasie; okazuje innym życzliwość; 
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o przestrzega kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem, stosuje zwroty grzecznościowe (przepraszam, proszę, dziękuję); 

o sprawia radość koleżankom i kolegom, składa im życzenia imieninowe, wykonuje osobiście upominki; 

o opiekuje się koleżankami lub kolegami potrzebującymi pomocy; właściwie odnosi się do dzieci niepełnosprawnych; 

o unika krzyku, kłótni i innych zachowań agresywnych w kontaktach z rówieśnikami; 

o szanuje cudzą własność. 

 

ORIENTACJA W CZASIE HISTORYCZNYM 

o Zdobywa świadomość narodową (mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Rzeczpospolita Polska; naszą  stolicą jest 

Warszawa). 

o Rozpoznaje godło i barwy ojczyste; rozumie pojęcie ojczyzna; wskazuje na mapie stolicę Polski oraz największe rzeki (Wisła, 

Odra). 

o Godnie zachowuje się podczas słuchania i śpiewania hymnu narodowego. 

o Poznaje legendy związane z powstaniem Polski i wybranych miast naszego kraju. 

o Zapoznaje się z pierwszymi władcami i królami Polski. 

o Zapoznaje się z pierwszą stolicą Polski. 

o Poznaje sławnych Polaków. 

o Zdobywa wiedzę o patronie szkoły. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

ROZUMIENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Jesień 

➢ urządza kącik przyrody w zależności od możliwości: grupuje ozdobne rośliny doniczkowe (ich nazwy i warunki konieczne do 

prawidłowego wzrostu); podejmuje decyzje o hodowli wybranego zwierzątka; zbiera i eksponuje na bieżąco dary jesieni; prowadzi 

obserwacje pogody i notuje je w klasowym kalendarzu pogody. 

➢ rozróżnia i podaje nazwy warzyw (marchew, pietruszka, burak, sałata, kapusta, cebula, kalafior, dynia, fasola, pomidor); wymienia 

 i wskazuje ich części jadalne; 

➢ zbiór warzyw; wartości odżywcze; surówki; zna różne sposoby przechowywania warzyw, przetworów; usuwania chwastów (oset, 

pokrzywa); 

➢ rozpoznaje i podaje nazwy ozdobnych roślin kwiatowych: aster, chryzantema, nasturcja, nagietek, pelargonia i innych roślin dostępnych 

do obserwacji; 

➢ zna proces więdnięcia roślin; zabezpiecza wieloletnie roślin ozdobne przed zimą (np. róże). 

➢ rozpoznaje i podaje nazwy drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa) oraz krzewów owocowych (agrest, malina,  porzeczka); 
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➢ zna sposoby zbierania i przechowywania owoców; wartości odżywcze; sałatki owocowe; przetwory. 

➢ rozpoznaje po liściach i owocach wybrane drzewa liściaste (np. jarzębina, kasztanowiec, dąb, klon, brzoza, wierzba) oraz drzewa iglaste 

(sosna, świerk); 

➢ zna proces opadania liści z drzew liściastych – próbuje wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje; 

➢ rozumie odlot ptaków (np. bocianów, jaskółek, kukułek, szpaków); 

➢ poznaje kilka zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, ich wygląd, sposób odżywiania i przygotowanie się do przetrwania zimy 

(wiewiórka, lis, zając, sarna, dzik, kret, żaba); zagrożenia czyhające na człowieka ze strony chorych lub niebezpiecznych zwierząt; 

➢ zbiera leśne nasiona i owoce w celu dokarmiania zwierząt zimą; zbiera grzyby; zna zagrożenia związane z trującymi owocami i grzybami. 

Zima 

➢ systematycznie opiekuje się hodowlami założonymi jesienią; 

➢ hoduje w skrzynkach pietruszkę, rzeżuchę, szczypior; poznaje warunki konieczne do życia roślin (światło, woda, powietrze); 

➢ doświadczalnie stwierdza czystość śniegu. 

➢ rozumie odpoczynek przyrody; znaczenie pokrywy śnieżnej dla roślin i zwierząt; zmiany w wyglądzie zwierząt (gęstnienie sierści, 

zmiana jej koloru), zapadanie w sen zimowy; 

➢ rozumie konieczność dokarmiania zwierząt (sarny, jelenie, dziki, zające) – paśniki; poznaje zwierzęta chronione; 

➢ systematycznie dokarmia ptaki; rozpoznaje ptaki gromadzące się w miejscach dokarmiania (sikora, wróbel, kruk, sroka, wrona, gil). 

➢ opiekuje się roślinami doniczkowymi; poznaje wybrane rośliny egzotyczne; rozpoznaje wybrane owoce roślin egzotycznych; zdobywa 

wiedzę o ich środowisku życia; 

➢ opiekuje się kotem, psem lub innymi zwierzętami domowymi. 

Wiosna 

➢ obserwuje rozwój liści i kwiatów na gałązkach roślin hodowanych w naczyniu z wodą (brzoza, forsycja); 

➢ wysiewa nasiona do skrzynek; pielęgnuje i obserwuje ich kiełkowanie oraz wzrost; rozumie znaczenie wody, światła i powietrza w 

wegetacji roślin. 

➢ zapoznaje się z nasionami warzyw (marchew, ogórek, dynia, burak, fasola itp.); 

➢ przygotowuje zagonki do siewu warzyw; rozróżnia i nazywa narzędzia ogrodowe; odróżnia chwasty, np. oset, pokrzywa; 

➢ rozpoznaje wybrane rośliny kwitnące wiosną (krokus, bratek, żonkil, narcyz, tulipan, szafirek, hiacynt itp.); 

➢ obserwuje wygląd i zachowania takich zwierząt, jak: mrówka, dżdżownica, pszczoła, osa, trzmiel, motyl; szkodniki ogrodowe; zwierzęta 

pożyteczne; 

➢ rozpoznaje krzewy ozdobne (np. bez, forsycja, jaśmin). 

➢ obserwuje prace pielęgnacyjne w sadzie: bielenie i przycinanie drzew; 

➢ rozumie znaczenie zapylania kwiatów przez pszczoły; 

➢ poznaje, w jaki sposób z nasion powstają owoce; 
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➢ dostrzega bogactwa barw, kształtów, zapachów, dźwięków wiosny; 

➢ rozpoznaje i wymienia nazwy ptaków ogrodowych (szpak, kos); ich znaczenie w walce ze szkodnikami; zakładanie budek lęgowych; 

ochrona ptasich gniazd. 

➢ pierwsze wiosenne rośliny kwiatowe (przebiśnieg, zawilec, fiołek, konwalia); poznaje rośliny chronione; 

➢ budzenie się drzew i krzewów do życia (bazie wierzbowe, kwiaty forsycji itp.); 

➢ powrót ptaków, zakładanie gniazd, opieka nad pisklętami; ruch w mrowisku. 

➢ segreguje odpady; 

➢ rozumie znaczenie pojęcia opakowanie ekologiczne; 

➢ oszczędza wodę; 

➢ rozumie znaczenie wody dla życia roślin i zwierząt. 

DBANIE O ZDROWIE I SCHLUDNY WYGLĄD 

➢ Odżywianie: rozumie, dlaczego należy jeść regularnie urozmaicone posiłki; przyrządza sałatki warzywne i owocowe; sprawdza termin 

przydatności produktów do spożycia. 

➢ Higiena osobista: rozumie konieczność mycia rąk (szczególnie po wyjściu z toalety, po zajęciach plastycznych, przed posiłkami), czyści 

zęby po każdym posiłku; opanowuje te czynności; właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych; zakrywa usta podczas kaszlu i kichania; 

dba o porządek w plecaku i swoim pokoju. 

➢ Bezpieczeństwo 

➢ Przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, w szkole; ma świadomość konsekwencji zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu (popychanie, podstawianie nogi, bieganie na oślep). 

➢ Przestrzega zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych; świadomie poznaje i przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych. 

➢ Ma zaufanie do policjanta jako osoby pomagającej w sytuacji zagrożenia; zna domowy numeru telefonu i adresu zamieszkania. 

➢  Odpoczynek 

o Rozumie znaczenie ruchu dla rozwoju organizmu; uprawia wybrane sporty letnie i zimowe, np.: jazda na sankach, łyżwach, 

deskorolce, rowerze, gra w piłkę. 

o Rozumie potrzebę odpowiedniej ilości snu. 

o Uprawia hobby; ogląda dozwolone programy telewizyjne, gra w gry stolikowe. 

ROZUMIENIE PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ 

➢ Poznawanie swojej miejscowości i swojego regionu 

o Zna nazwy swojej miejscowości (nazwa wsi, miasta, dzielnicy, ulicy); zna adres dziadków (nazwa miasta, ulicy). 

o Interesuje się historią swojej miejscowości (miasta, wsi, okolicy); słucha i opowiada związane z nim legendy; poznaje tradycje 

związane z własnym regionem (stroje, pieśni, tańce, zdobnictwo). 

o Zna zawody wykonywane w najbliższej okolicy. 
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o Poznaje obiekty użyteczności publicznej (apteka, remiza straży pożarnej, przychodnia lekarska, komisariat policji itp.); utrwala 

nawyk kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz miejscowych środkach transportu. 

o Zna rodzaje opadów. 

o Wyznacza główne kierunki w terenie: wschód – zachód – północ – południe na podstawie cienia oraz wiatru. 

 

OBSERWACJA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH 

➢ Jesień: 

o temperatura – obserwuje zmienne warunki pogodowe (chłodniej, dni coraz krótsze, noce dłuższe); 

o wiatr – obserwuje kierunki i siły wiatru (bezwietrznie, słaby wiatr, silny wiatr), połączone z obserwowaniem poruszania się gałęzi 

drzew i zabawą latawcem, wiatraczkiem; 

o opady – częściej padają deszcze; występują mgły, mżawki, jesienne szarugi, nocne przymrozki. 

➢ Zima: 

o temperatura – obserwuje zmienne warunki pogodowe: słońce świeci coraz krócej i dostarcza coraz mniej ciepła, wcześniej zapada 

zmrok; noce długie – dni krótkie; niska temperatura powietrza, mróz (lekki, siarczysty); 

o wiatr – obserwuje kierunki i siły wiatru (cisza, wietrzyk, wichura); mroźny wiatr. 

o opady – śnieg, śnieg z deszczem, grad i związane z nimi zjawiska: szadź, gołoledź, zamieć, odwilż, zamarzanie wody, sople lodu. 

➢ Wiosna: 

➢ temperatura – obserwuje zmienne warunki pogodowe: słońce świeci dłużej i wędruje wyżej po niebie; robi się coraz cieplej; dzień się 

wydłuża; topnieje śnieg i lód na zbiornikach wodnych; robi się błoto, na rzekach spiętrza się kra lodowa; 

➢ wiatr – obserwuje kierunek i siłę wiatru: osuszające działanie wiatru; 

➢ opady – deszcz, deszcz ze śniegiem; zmienność i kapryśność pogody; błoto; parowanie wody. 

 

WIEDZA O NASZEJ PLANECIE ZIEMI 

o Ogląda ilustracje z układem planet naszej galaktyki; rozumie, że Ziemia jest jedną z planet krążących wokół Słońca; 

o ogląda globus jako model Ziemi. 

o Interesuje się życiem ludzi w różnych miejscach naszej planety; akceptuje ludzi mimo ich różnic (kolor skóry, sposób mówienia, 

ubierania się); poznaje sposoby porozumiewania się werbalnego (nauka języka obcego) i pozawerbalnego(gesty, ruchy, mimika). 

o Poznaje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka – zatruwanie powietrza i wód, 

zaśmiecanie, przyczynianie się do pożarów lasów i łąk. 

o Ma świadomość konieczności ochrony środowiska naturalnego; segregowania odpadów, stosowania opakowań ekologicznych i 

toreb wielokrotnego użytku; troszczenia się o rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia; oszczędzania wodyi energii 

elektrycznej; znaczenia wody dla człowieka i wszystkich organizmów żywych. 
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      EDUKACJA PLASTYCZNA 

PERCEPCJA SZTUKI – ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI – uczeń dostrzega: 

➢ Kształt: bryłowaty, płaski, trójkątny, kwadratowy, prostokątny, owalny. 

➢ Faktura: gładka, matowa, lśniąca, szorstka, chropowata, śliska. 

➢ Wielkość: duży, mały, cienki, gruby, niski, wysoki. 

➢ Usytuowanie w przestrzeni: blisko, daleko, wyżej, niżej, na dole, u góry, po lewej stronie, z prawej strony. 

➢ Oddalenie: blisko, daleko, bliżej, nieco dalej. 

➢ Barwa: jasna, ciemna, żółta, pomarańczowa, czerwona, fioletowa, brązowa, ciemnozielona, ciemnoniebieska, czerwono--niebieska, 

niebiesko-zielona. 

➢ Rytm w powtarzaniu się kształtów, barw, faktury, wielkości. 

➢ Dostrzeganie wymienionych wyżej obiektów obserwacji w przedmiotach, postaci ludzkiej, w ozdobach. 

EKSPRESJA PRZEZ SZTUKĘ – TWORZENIE WYPOWIEDZI 

➢ Rysunek 

o Kreśli pojedyncze przedmioty, postacie ludzi, zwierząt, roślin, zjawisk. 

o Ilustruje sceny związane z własnymi przeżyciami i treścią czytanych tekstów i opowiadanych wydarzeń, legend; 

o Przedstawia zdarzenia rzeczywiste i fantastyczne. 

o Wykonuje ćwiczenia w rysowaniu ołówkiem, patykiem, piórkiem, kredką świecową, kredką pastelową, kredą, mazakiem. 

o Spostrzega, że głównym środkiem wyrazu w rysunku jest linia; uczy się rysowania różnego rodzaju linii: prostych, falistych, 

wahadłowych, zygzakowatych, krzyżujących się, splątanych, owalnych. 

➢ Malarstwo 

o Poznaje rodzaje pędzli do malowania: cienkie – szerokie, twarde – miękkie. 

o Maluje pędzlem i farbami kryjącymi (plakatowymi i temperowymi) na papierze i kartonie. 

o Podaje nazwy barw używanych do malowania (gotowych); rozróżnia barwy jasne i ciemne. 

➢ Kształtowanie wytworów płaskich i przestrzennych 

o Wycina i wydziera z papieru; tworzy kompozycje płaskie. 

o Buduje z klocków. 

o Lepi z plasteliny, gliny, masy solnej, modeliny. 

o Wykonuje ludziki i zwierzątka z owoców drzew i krzewów (kasztany, żołędzie, szyszki, jarzębina itp.). 

o Tworzy proste kształty z papieru metodą origami. 

o Wykonuje przedmioty użyteczne, np.: maska na bal, broszka dla mamy, lalka, pacynka do teatrzyku klasowego. 
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PERCEPCJA SZTUKI – ANALIZA I INTERPRETACJA WYTWORÓW KULTURY 

➢ Poznaje dziedziny sztuk plastycznych, z ich wykonawcami i ich dziełami: architektura – architekt – projekt; malarstwo – malarz – obraz; 

rzeźba – rzeźbiarz – rzeźba. 

 

EDUKACJA TECHNICZNA 

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY PODCZAS MONTAŻU WYTWORÓW TECHNICZNYCH 

➢ Precyzuje zadania. 

➢ Gromadzi odpowiednio dobrany materiał i potrzebne narzędzia. 

➢ Odpowiednio przygotowuje miejsce pracy. 

➢ Ustala kolejność wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie, ozdabianie itp.). 

➢ Wykonuje np. ludziki i zwierzątka z materiału przyrodniczego, zabawki (latawce, wiatraczki, tratwy), przedmioty użyteczne (koperty, 

pudełka, korale). 

➢ Oszczędnie gospodaruje materiałami. 

➢ Dba o ład i porządek w miejscu pracy. 

➢ Wykazuje twórczą inwencję podczas tworzenia swojego dzieła. 

ZNAJOMOŚĆ WŁASNOŚCI RÓŻNYCH MATERIAŁÓW 

➢ Rozpoznawanie materiałów przydatnych do majsterkowania: 

o przyrodniczych (żołędzie, kasztany, owoce, warzywa, jarzębina, szyszki, kora, suszone trawy, kwiaty, glina, masa solna); 

o papierniczych (karton, papier, tektura, bibuła gładka i marszczona, serwetki stołowe; papier: gazetowy, maszynowy, śniadaniowy, 

zeszyty z kolorowym papierem); 

o włókienniczych (skrawki materiałów, wstążki, nici, włóczki, tasiemki, sznurki); 

o tworzyw sztucznych (folia aluminiowa, kapsle, plastikowe buteleczki po produktach spożywczych itp.). 

➢ Zapoznawanie z cechami wybranych materiałów 

o Określa fakturę i wygląd materiałów: miękki – twardy, gładki – chropowaty, lśniący – matowy. 

➢ Umiejętnie dobiera materiał do wykonywanego obiektu 

STOSOWANIE NARZĘDZI I OBSŁUGA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

➢ Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami. 

➢ Zdobywa wprawę w używaniu takich narzędzi, jak: nóż, nożyczki, kolec, zszywacz biurowy, dziurkacz, kostka introligatorska; igła, 

naparstek, agrafka; linijka, naczynie do kleju, pędzelek, szablony, ściereczka do rąk. 

➢ Zna sposoby łączenia materiałów: sklejanie, zszywanie, spinanie. 

➢ Poznaje sposoby przechowywania i konserwowania używanych narzędzi. 

➢ Zna sposoby udzielania pierwszej pomocy podczas skaleczenia. 
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BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z DOMOWYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

➢ Zna ogólne zasady działania latarki, zegara, odkurzacza, sokowirówki. 

➢ Kształci umiejętność włączania radia, telewizora, magnetofonu. 

➢ Zna obsługę telefonu, domofonu, wideofonu (o ile taki jest w domu). 

➢ Wskazuje zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi i gazowymi. 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

PERCEPCJA MUZYKI – SŁUCHANIE 

➢ Słucha ciszę; rozpoznaje i naśladuje głosy z otoczenia. 

➢ Słucha muzyki instrumentalnej na żywo: śpiewanie i granie przez nauczyciela. 

➢ Słucha muzyki odtwarzanej mechanicznie (płyta CD, nagranie z internetu, audycja TV); 

➢ bierze udział w koncertach muzycznych; uczy się kultury słuchania muzyki i właściwego zachowania się podczas koncertu. 

➢ Rozpoznaje głosy ludzkie: sopran i bas. 

➢ Poznaje i różnicuje głosy instrumentów muzycznych. 

EKSPRESJA MUZYCZNA – ŚPIEW 

➢ Wsłuchuje się w dźwięki mowy; rytmicznie recytuje teksty – poprawnie fonetycznie, artykulacyjnie, intonacyjnie; ze zróżnicowaniem 

tempa, dynamiki i barwy głosu; z odpowiednią regulacją oddechu. 

➢ Wsłuchuje się w dźwięki przyrody: naśladuje miauczenia kota, szelestu liści, szumu wody itp. 

➢ Wsłuchuje się w dźwięki otoczenia: naśladuje warkot motoru, klakson samochodu, dźwięk syreny strażackiej itp. 

➢ Odróżnia głosy męskie i żeńskie. 

➢ Porównuje wysokości dwóch dźwięków; dźwięki wysokie (cienkie) – dźwięki niskie (grube); łączy rozpoznawanie z ruchem: dźwięk 

wysoki – wspięcie na palce, dźwięk niski – przysiad. 

➢ Wdraża się do określania linii melodycznej piosenki ruchem ręki. 

➢ Rozpoznaje znane piosenki na podstawie melodii (lub ich fragmentów) zaśpiewanych przez nauczyciela. 

➢ Uczy się i śpiewa piosenki – śpiew zbiorowy i indywidualny. 

➢ Śpiewa hymnu Polski. 

IMPROWIZACJA RUCHOWA – RYTMIKA I TANIEC 

➢ Ruch z muzyką 

o Zabawy bieżne: szybkie reagowanie na różne sygnały muzyczne. 

o Zabawy ze śpiewem. 
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o Uczy się prostych form tanecznych: krok podstawowy, skoki i podskoki, klaskanie, grożenie palcem, ruchy naśladujące pracę w 

różnych zawodach. 

➢ Tworzenie rytmu 

o Wypowiada krótkie teksty ze zmianą tempa, dynamiki, artykulacji i intonacji głosu. 

o Recytuje rytmicznie sylaby, słowa, zdania. 

o Powtarza tematy rytmiczne w formie echa: klaskanie, stukanie, recytacja, ruch, gra na instrumentach. 

➢ Tworzenie melodii 

o Rozwija inwencję twórczą: improwizowanie głosem (śpiewanie swojego imienia, śpiewanie pytania, odpowiedzi); improwizacje 

wokalne do krótkich, prostych wierszowanek, przysłów. 

➢ Improwizowanie ruchu 

o Swobodnie porusza się w takt muzyki; naśladuje ruchy zwierząt, szumu drzew, szumu morskich fal, burzy, deszczu różnym 

nasileniu itp. 

➢ Tworzenie form muzycznych 

o Tworzy muzyczne ilustracje do wierszy i opowiadań. 

o Rysuje i maluje ilustracje do słuchanej melodii, piosenki. 

o Tworzy własne układy taneczne do utworu muzycznego. 

➢ Taniec 

o Próby tańca według własnych układów ruchowych oraz wybranych tańców ludowych. 

GRA NA INSTRUMENTACH: 

➢ Wydobywa dźwięki z przedmiotów: klocków, papieru, pudełka, folii, butelki szklanej lub plastikowej. 

➢ Tworzy akompaniament do piosenek i zabaw ruchowych z zastosowaniem naturalnych efektów akustycznych: tupania, klaskania, 

pstrykania, uderzania o uda. 

➢ Zna budowę i sposób grania na instrumentach niemelodycznych: grzechotce, bębenku, trójkącie, tamburynie, kołatce, kastanietach. 

➢ Tworzy akompaniament do śpiewu: stosuje gesty dźwiękotwórcze, np. tupania, klaskania, pstrykania, uderzania o uda. 

ZAPISYWANIE DŹWIĘKU 

➢ Zapisuje dźwięki w zabawie z instrumentami perkusyjnymi, np. poprzez układ klocków rytmicznych, piktogramów, liczb, obrazków. 

➢ Korzysta z wybranego zapisu melodii w czasie gry na instrumencie: dzwonkach, ksylofonie, flażolecie. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

HIGIENA OSOBISTA I ZDROWIE 

➢ Utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności 

samodzielnie i w stosownym momencie. 
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➢ Dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu. 

➢ Wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia. 

➢ Stosuje rozgrzewkę przed wykonywaniem ćwiczeń fizycznych. 

➢ Ma świadomość  znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń. 

➢ Wykazuje zrozumienie, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej; akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi 

na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie ruchu. 

ZABAWY I GRY RUCHOWE 

➢ Zabawy orientacyjno-porządkowe („Powódź”), reaguje na ruchy rąk („Policjant regulujący ruch drogowy”, „Piłka parzy”). 

o Zabawy na czworakach („Pieski na spacer – pieski do domu”), swobodne biegi na czworakach. 

o Zabawy bieżne („Lawina”, „Wilk i owce”, „Wiewiórki do dziupli”). 

o Zabawy rzutne („Poczta”, „Zaganianie świnki”). 

o Zabawy skoczne („Bocian i żabki”, „Przeprawa przez rzekę”, „Spłoszone wróbelki”). 

o Zabawy na śniegu i lodzie, np. lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, ślizganie się bez łyżew. 

ĆWICZENIA PORZĄDKOWE 

➢ Ustawienie w rozsypce. 

➢ Ustawienie w kolumnie pojedynczej (w kolejce). 

➢ Ustawienie w szeregu 

➢ Ustawienie w kolumnie dwójkowej (parami). 

➢ Formowanie koła. 

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE 

➢ Ćwiczenia ramion: w staniu, w siadach skrzyżnym i klęcznym, wyprosty ramion w bok z różnych położeń (np. mierzenie płótna); wznosy 

w różnych kierunkach; klaskanie przed sobą i nad głową; wymachy ramion w przód i w tył (wiatraczek, wahadło zegara). 

➢ Ćwiczenia nóg: siad skrzyżny, klęczny; przysiad podparty; marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan (chód konika, bociana); 

przysiady i wyprosty z wyciąganiem się do góry (karły i olbrzymy, krzaczki i wysokie drzewa); podskoki (pajac, piłeczka). 

➢ Ćwiczenia usprawniające stopę: chód we wspięciu, chód na zewnętrznych krawędziach stóp; chwytanie palcami stopy szarfy, kawałka 

papieru.  

➢ Ćwiczenia głowy i szyi: kiwanie głową (ptaszek pije wodę); poprawne ustawienie głowy za pomocą przyboru (woreczek, krążek); 

oglądanie się za siebie. 

➢ Ćwiczenia tułowia: 

o skłony w przód z siadu klęcznego (koci grzbiet); skłony w przód z użyciem przyboru (skakanka, szarfa, krążek, woreczek); 

o w staniu – przełożenie kolejno nóg przez splecione ręce; 

o skłony w tył: w leżeniu przodem naśladowanie wysuwania rogów przez ślimaka, patrzenia na słońce, grania na fujarce; 
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o ćwiczenie mięśni brzucha: z siadu skrzyżnego przejście do leżenia tyłem i powrót do siadu; w leżeniu na plecach jazda na 

rowerze, wskazywanie nogą sufitu, podawanie woreczka stopami do rąk; 

o skłony w bok: w siadzie klęcznym rytmiczne skłony w bok (wahadło zegara); w siadzie skrzyżnym przenoszenie woreczka z 

jednej strony na drugą ponad głową; 

o skręty: w dwójkach („Piłowanie drzewa”), w siadzie skrzyżnym ruchy naśladujące łapanie motyla, z klaśnięciem; 

➢ ćwiczenia poprawiające postawę, np. człowiek zmęczony – człowiek rześki, drzewo krzywe – drzewo proste. 

 

ZABAWY Z ELEMENTAMI RÓWNOWAGI 

➢ Ćwiczenia równowagi bez przyrządów: przejście po narysowanej linii (prostej, łamanej, krzywej); w staniu jednonóż przekładanie 

woreczka, piłeczki pod kolanem; układanie przyboru na kolanie. 

➢ Ćwiczenia równowagi na przyrządzie; przejście po przeszkodach rzeczywistych lub narysowanych. 

➢ Ćwiczenia zwinności: w siadzie podpartym wtaczanie piłeczki pod siebie; w pozycji na czworakach naśladowanie chodu kulawego lisa, 

wierzganie konika. 

➢ Rzuty i chwyty woreczków, piłeczek indywidualnie lub w parach; rzuty ponad przeszkodę, rzuty na odległość. 

➢ Skoki przez przeszkodę (rów, kałużę); zeskok obunóż z ławeczki do przysiadu podpartego. 

ĆWICZENIA MUZYCZNO-RUCHOWE 

➢ Zabawy ze śpiewem, zabawy inscenizowane, np. „Jedzie pociąg z daleka”. 

➢ Zabawy rytmiczne, np. cztery kroki marszu i cztery tupnięcia jednonóż. 

➢ Korowody; elementy tańców narodowych, np. krakowiak, tańce regionalne. 

      SPORTY 

➢ Nauka pływania (jeżeli pozwolą na to warunki). 

➢ Biegi, skoki, rzuty, wspinanie się; jazda na rolkach, rowerze, wrotkach. 

➢ Saneczkarstwo i łyżwiarstwo. 

➢ Gra w badmintona. 

➢ Minigry z piłką. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA KLASY II 

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA 

➢ układa wielozdaniowe wypowiedzi; 

➢ trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące i wykrzyknikowe; 



str. 24 

 

➢ rozumie słuchany i czytany tekst; 

➢ pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania; 

➢ pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu zdania i krótkie teksty z trudnościami ortograficznymi (wyrazy z ą, ę, ó, rz, ch, h, „nie” z 

przymiotnikami i czasownikami); 

➢ rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki; 

➢ rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą, rodzaj rzeczownika; 

➢ pisze zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list. 

       

     EDUKACJA PRZYRODNICZA 

➢ zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy, budowę roślin i warunki ich życia; 

➢ przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski; 

➢ zna i stosuje zasady poruszania się po drodze; 

➢ prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej. 

 

     EDUKACJA MATEMATYCZNA 

➢ słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 100; 

➢ porównuje i porządkuje liczby dwu i trzycyfrowe; 

➢ biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100; 

➢ mnoży i dzieli liczby w zakresie 30; 

➢ rozwiązuje proste zadania tekstowe; 

➢ potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych; 

➢ kreśli odcinki, linie proste, prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty. 

                                                

    EDUKACJA SPOŁECZNO – ETYCZNA 

➢ potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać 

potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy; 

➢ współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej 

oraz w świecie dorosłych; grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy; 

➢ ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny; 

➢ wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie należy się chwalić bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują 

się w trudniejszych warunkach; 

➢ zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc; 
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➢ wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie i dlaczego; 

➢ umie opowiedzieć na czym polega praca ludzi w różnych zawodach; 

➢ wie, w jakiej mieszka miejscowości, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie, zna symbole 

narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej; 

➢ wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich; 

➢ niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych. 

 

    EDUKACJA PLASTYCZNA 

➢ przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, nastrój; 

➢ w pracach uwzględnia kształt, barwę, wielkość, proporcje, układ, fakturę, sytuacje przestrzenne; 

➢ właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały. 

  

 EDUKACJA MUZYCZNA 

➢ potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych; 

➢ śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo; 

➢ improwizuje melodie do krótkich tekstów; 

➢ swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne. 

 

    EDUKACJA TECHNICZNA  

a) w zakresie wychowania technicznego: 

➢ wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje; 

➢ zna  ogólne  zasady  działania urządzeń domowych; 

➢ buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, konstruuje urządzenia techniczne; 

b) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych: 

➢ utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym; 

➢ zna zagrożenia wynikające  z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych; 

➢ wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku. 

 

    ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

➢ właściwie organizuje własne działania; 

➢ ustala kolejność czynności; 

➢ wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania; 
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➢ umie dobrać narzędzia, przybory i materiały. 

 

 

 

EDUKACJA RUCHOWO – ZDROWOTNA 

➢ jest sprawny ruchowo; 

➢ chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych; 

➢ jest zdyscyplinowany, systematyczny, wytrwały w pokonywaniu trudności; 

➢ przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry; 

➢ umie dokonać samooceny własnej pracy; 

➢ troszczy się o zdrowie, czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych; 

➢ przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA KLASY III 
 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

➢ korzysta z informacji: 

➢ uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, 

➢ czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski, 

➢ wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I 

etapie edukacyjnym, 

➢ zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać; 

➢ analizuje i interpretuje teksty kultury: 

➢ przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, 

➢ w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, 

➢ czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, 

➢ ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na 

ich temat, 

➢ pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych; 

➢ tworzy wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, 

zaproszenie, 
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➢ dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, 

➢ uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur 

składniowych, 

➢ dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu 

oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe, 

➢ dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście, 

➢ pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną, 

➢ przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe. 

EDUKACJA MUZYCZNA.  

➢ w zakresie odbioru muzyki: 

o zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:  

o śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy, 

o gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty), 

o realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego 

zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje), 

o tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego, 

o rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji 

muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz), 

o aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, 

rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz 

w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, 

ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części); 

➢ w zakresie tworzenia muzyki: 

o tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki, 

o improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad, 

o wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA. 

➢ w zakresie percepcji sztuki: 

o określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dzieła mi sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku 

rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających 

na ich rzecz, 
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o korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach 

autora); 

o w zakresie ekspresji przez sztukę: 

▪ podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w 

kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne), 

▪ realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz 

upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych); 

➢ w zakresie recepcji sztuki: 

o rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny 

sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, 

o rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje 

ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej). 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA. 

➢ odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym; 

➢ identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja 

ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania; 

➢ wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania 

dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku; 

➢ jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa; 

➢ zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach; 

➢ zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych 

przez lokalną społeczność; 

➢ zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie 

szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; 

➢ wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, 

aptekarz, policjant, weterynarz; 

➢ zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: 

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

➢ obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem; 
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➢ opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych; 

➢ nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego; 

➢ wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne; 

➢ wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; 

➢ podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie 

łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo); 

➢ zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: 

➢ wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, 

➢ rozumie znaczenie powietrza i wody dla życia, 

➢ rozumie znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); 

➢ nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek); 

➢ zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń 

stomatologa i lekarza; 

➢ dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a 

także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

➢ liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000; 

➢ zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000; 

➢ porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =); 

➢ dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; 

➢ podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia; 

➢ rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę); 

➢ rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez 

porównywania ilorazowego); 

➢ wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności; 

➢ mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, 

centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach 

formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry); 

➢ waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez 

zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu mianowanych w obliczeniach formalnych); 

➢ odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra; 
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➢ odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); 

➢ odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII; 

➢ podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w 

sytuacjach życiowych; 

➢ odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: 

godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny); 

➢ rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury 

zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach); 

➢ rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach 

(np. szlaczki, rozety). 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. 

➢ umie obsługiwać komputer: 

o posługuje się myszą i klawiaturą, 

o poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego; 

o posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach; 

o wyszukuje i korzysta z informacji: 

o przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), 

o dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie, 

o odtwarza animacje i prezentacje multimedialne; 

o tworzy teksty i rysunki: 

o wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, 

o wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; 

o zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: 

o wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, 

o ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i po dawania swojego adresu, 

o stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE 

➢ zna środowisko techniczne na tyle, że: 

o orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt 

gospodarstwa domowego, 
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o rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), 

informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, 

przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa), 

➢ określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie 

w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie); 

➢ realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu: 

➢ przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, 

tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia, 

➢ rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej, 

➢ posiada umiejętności: 

o odmierzania potrzebnej ilości materiału, 

o cięcia papieru, tektury itp., 

o montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje 

latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków, 

o w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów; 

➢ dba o bezpieczeństwo własne i innych: 

➢ utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy, 

➢ właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych, 

➢ wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować 

się w sytuacji wypadku. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA 

➢ w zakresie sprawności fizycznej: 

o realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut, 

o umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa; 

o w zakresie treningu zdrowotnego: 

o przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód, 

o skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, 

o wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie; 

➢ w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: 

o posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, 

o jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach, 
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o bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się 

decyzjom sędziego, 

o wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości; 

➢ w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: 

o dba o higienę osobistą i czystość odzieży, 

o wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna, 

o wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem, 

o dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole, 

o przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich 

przeznaczeniem,  

o potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia. 

Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach 
 

1. Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są uczniom na jednych z pierwszych zajęć w danym roku 

szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych.  

2. Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt 

ten jest odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych, a dodatkowo potwierdzony podpisem rodzica na liście potwierdzającej zapoznanie się  

z aktami wewnętrznymi szkoły. Informacja na temat wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych 

edukacji nauczania oraz kryteria oceniania zawarte w punkcie PZO.  

3. Ocenianie ucznia w nauczaniu zintegrowanym jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. 

Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co 

uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.  

4. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje 

do dalszych wysiłków. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej informacji,  

z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje motywację do dalszego 

wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez kolejne działania.  

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu, zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.  

6. Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują na bieżąco poprzez e-dziennik oraz podczas kontaktów indywidualnych  

z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie z kalendarzem szkolnym.  

7. Podczas zebrań z rodzicami organizowanymi w ciągu semestru nauczyciel przekazuje informacje o postępach dziecka na specjalnie 

przygotowanych kartkach, w postaci ocen cyfrowych wydrukowanych z e-dziennika z poszczególnych edukacji z podziałem na umiejętności. 
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8. W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć – rodzice informowani będą na bieżąco poprzez e-dziennik lub podczas 

organizowania indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

9. W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną przekazane telefonicznie. 

10. W przypadkach niemożliwego kontaktu telefonicznego nastąpi wysłanie listu - zaproszenie do szkoły na indywidualną rozmowę lub 

ostatecznością będzie wizyta w domu dziecka nauczyciela-wychowawcy i pedagoga. 

11. Prace ucznia udostępniane są rodzicom na ich prośbę. 

12. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu semestru. 

13. Ocenę roczną otrzymuje uczeń w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym. 

14. Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego uczeń może zostać nagrodzony: 

➢ listem gratulacyjnym,  

➢ dyplomem   

➢ nagrodą książkową (także po każdym zakończonym roku szkolnym).  

 

Warunki poprawiania oceny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych 
 

1. Uczeń w klasach I – III ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej, sprawdzianu. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo i w 

terminie  

2 tygodni od jej uzyskania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia oceny w przypadku choroby ucznia lub 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole nie związanej z chorobą. 

2. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

3. W klasie pierwszej podczas okresu adaptacyjnego wychowawca obserwuje ucznia, czy naturalnie wdraża się w nowe, szkolne środowisko. W 

przypadku, kiedy okres adaptacyjny przebiega nieharmonijnie wychowawca informuje rodziców o tym fakcie i wspólnie z nimi podejmuje 

odpowiednie kroki, by pomóc dziecku zaaklimatyzować się w szkole. 

 

                                                                                                                             Opracowały: 

Marzanna Moszczyńska 

Iwona Sosnowska 

Iwona Sankowska 

Mariola Leszczyńska 

Jolanta Zarzycka 

Renata Szczepańska 

 


