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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 

UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

PSP W STARYCH BUDKOWICACH 
 

 

 

Ocenianie w klasach I – III polega na gromadzeniu informacji o uczniach. Stała 

obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznanie poziomu opanowania przez nich 

wiadomości i umiejętności, jak również ich postaw społeczno – emocjonalnych wobec 

wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi integralną część procesu 

nauczania, uczenia i wychowania. 

 

W klasach I-III ocena klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem 

religii. Ocena opisowa to pisemna, rzetelna informacja nauczyciela, na temat rezultatów 

aktywności szkolnej ucznia. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez 

różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości 

i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia. 

 

Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców jest 

opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem i podpisem nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej. Jest także udostępniana rodzicom poprzez e-dziennik. Roczną 

ocenę opisową udostępnia się rodzicom przez e-dziennik, wpisuje się na świadectwo szkolne 

oraz do arkusza ocen. 

 

W bieżącym ocenianiu ucznia w klasach I-III stosuje się sześciostopniową skalę 

punktową (6-1), z możliwym krótkim komentarzem ustnym lub pisemnym, a także ocenę 

wyrażoną ustnie lub przyjętym w pracy z klasą symbolem graficznym . 

 

 Zasady stosowania skali punktowej w klasach I-III: 

 

1) 6 pkt. – może otrzymać uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności w pełni 

realizujące program nauczania w danej klasie oraz potrafi bez pomocy nauczyciela 

posługiwać się nią i rozwiązywać zagadnienia programowe w sposób twórczy. 

Wykazuje się wiedzą pozaszkolną, bierze udział w konkursach edukacyjnych, jest 

aktywny i pracuje we właściwym tempie; 

2) 5 pkt.– otrzymuje uczeń, który posiada szeroki zakres wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie oraz bardzo dobrze się nimi 

posługuje i potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania nowych zadań  

i problemów. Pracuje samodzielnie i wykazuje aktywność w trakcie zajęć. 

3) 4 pkt. – uzyskuje uczeń pracujący systematycznie, czasami korzystający z pomocy 

nauczyciela, który opanował wiadomości i umiejętności objęte programem, ale 

popełnia nieliczne pomyłki. Samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne. 

4) 3 pkt.– otrzymuje uczeń, który częściowo opanował wiadomości i umiejętności 

objęte programem nauczania w danej klasie, w swojej pracy popełnia błędy, 

rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, czasem z pomocą nauczyciela. 

5) 2 pkt. – uzyskuje uczeń, który ma braki w opanowanych wiadomościach  

i umiejętnościach, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 
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podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne przy pomocy nauczyciela. 

6) 1pkt. – otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości określonych programem 

nauczania w danej klasie, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 

trudności, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 

nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  

Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują 

drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia. 

 

Bieżące ocenianie ucznia odbywa się również bez użycia stopni, za pomocą przekazywania 

informacji zwrotnej, w formie ustnej, graficznej lub pisemnej, która informuje ucznia o tym, 

co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej pracować. 

Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia na bieżąco. 

Do ocen w stopniu może być dołączony komentarz słowny. Stosowane są również oceny 

wspierające typu: BRAWO, SUPER, ŁADNIE, POĆWICZ, PRACUJ WIĘCEJ itp. 

 

 

Ocenianiu podlegają:  

 wiedza i umiejętności z poszczególnych edukacji  

 tempo pracy  

 zachowanie  

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje zasady przeliczania punktów na ocenę 

zawarte w Statucie. 

 

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

 wywiązuje się z obowiązków ucznia, nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia rodziców, nie spóźnia się na lekcje, 

 jest przygotowany do lekcji: odrabia zadania domowe, przynosi przybory szkolne, 

książki i zeszyty, przynosi strój gimnastyczny, 

 jest życzliwy wobec kolegów: chętnie udziela pomocy innym, umie współpracować w 

zespole, 

 konflikty rozwiązuje bez przemocy fizycznej lub słownej (nie stosuje w swych 

wypowiedziach wulgarnych słów), 

 wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, 

 jest wzorem do naśladowania w zachowaniu się w stosunku do nauczyciela, personelu 

szkoły, rówieśników i dzieci niepełnosprawnych, 

 właściwie zachowuje się na imprezach szkolnych i w miejscach publicznych, 

 nie niszczy mienia szkolnego, prywatnego i publicznego, 

 dba o ład i porządek w klasie, w szkole i na boisku, 

 uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, 

 chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

 wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

 dba o higienę osobistą, 

 nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych i patriotycznych 

 właściwie spędza przerwy międzylekcyjne – przebywa na korytarzu, na którym ma 

zajęcia, nie biega, nie krzyczy 
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Nauczyciel prowadzący zajęcia w klasie pierwszej może odstąpić od oceniania w skali 

punktowej i zastosować dokumentację prowadzonej obserwacji pedagogicznej w formie 

wypracowanej indywidualnie. O podjęciu takiej decyzji nauczyciel informuje radę 

pedagogiczną oraz rodziców uczniów w terminie do 30 września.  

 

Dopuszcza się stosowanie znaków „+”,”-„. Dopuszcza się także zastosowanie symbolu „0”,  

w przypadku nie wywiązania się ucznia z powierzonego mu zadania lub niedotrzymania 

zawartej z nim umowy, skutkującego niemożnością oceny jego osiągnięć       ( np. uczeń nie 

oddał zadanej pracy pisemnej, nie zgłosił się na napisanie sprawdzianu w umówionym 

terminie bez podania przyczyny, itp.). Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji tylko 

w uzasadnionych przypadkach, a nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym 

znakiem „np.” 

 

Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka przez dziennik elektroniczny, poprzez 

ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną i roczna 

ocenę opisową oraz w czasie konsultacji i wywiadówek. 

 

Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. Dostosowuje 

wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu 

się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

Uczniowie posiadający informacje o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych otrzymują 

ocenę wg punktacji indywidualnej, ustalonej przez nauczyciela. 

 

 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH 

POTRZEB UCZNIÓW W KL. I- III 

Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno- motywacyjnej. 

Dostosowanie polega na modyfikacji procesu edukacyjnego umożliwiającego uczniom 

sprostanie wymaganiom szkolnym. 

 

Klasa I 

1. Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim 

Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• trudności w rozpoznawaniu liter (mylenie liter, pismo lustrzane), 

• zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej i wzrokowo-słuchowej, 

• niski poziom sprawności grafomotorycznej, 

• nieukształtowany obraz pojęcia liczby, 

• trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych, 

• zaburzenia wyobraźni przestrzennej, 

• brak umiejętności orientowania się w stosunkach czasowych, 

• utrzymujące się wady wymowy, 

• krótkotrwała koncentracja uwagi, 

• wolne tempo pracy, 

• niski poziom motywacji do podejmowania działań, 

• niski poziom stosowania umiejętności w praktyce, 

• mała samodzielność w wykonywaniu zadań, 

• często występująca nadpobudliwość psychoruchowa lub zahamowanie, 
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impulsywność, 

• brak krytycyzmu, 

• podatność na negatywne wpływy otoczenia. 

2. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• dzielenie materiału do wyuczenia na mniejsze partie, 

• stopniowanie trudności sytuacji zadaniowych, 

• wydawanie krótkich poleceń, 

• częste utrwalanie bieżącego materiału, powtarzanie nowych treści, 

• w czasie lekcji upewnianie się czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i poleceń, 

• kontrolowanie rozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań, 

• ukierunkowywanie na właściwą odpowiedź poprzez zadawanie pytań pomocniczych, 

naprowadzanie na prawidłowe rozwiązanie, 

• wspieranie podczas czytania i pisania, 

• pozwalanie na pracę we własnym tempie, 

• zapewnienie w klasie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji, 

• wspieranie i naprowadzanie podczas rozwiązywania zadań matematycznych, 

• częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów, 

• wspieranie w sytuacjach trudności z koncentracją uwagi, 

• w czasie lekcji stosowanie przerywników, wprowadzanie elementów relaksacyjnych, 

• przekazywanie informacji kilkoma kanałami, 

• ocenianie za zaangażowanie w podjęcie i wykonanie zadania, 

• upewnianie się czy uczeń dokończył rozpoczęte na lekcji zadanie, zanotował zadanie 

domowe (do czasu wypracowania u niego takiego nawyku), 

• stopniowanie sytuacji zadaniowych, tak by uczeń mógł odnieść sukces, 

• stosowanie polisensorycznych metod nauczania, 

• stosowanie wzmocnień pozytywnych. 

 

3. Uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi: 

a) w zakresie edukacji polonistycznej: 

Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia, 

• trudności w czytaniu i pisaniu, 

• trudności w rozumieniu czytanych treści, 

• trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu wniosków i sądów, w 

uogólnianiu, myśleniu symbolicznym ( abstrakcyjnym), 

• ubogie słownictwo, 

• wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

• słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają niski poziom graficzny), 

• słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów zapamiętywania, 

• duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału (słaba pamięć 

długotrwała, operacyjna), 

• trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich tekstach, 

• wolne tempo procesów umysłowych i działania. 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań, 

• wydłużanie czasu na odpowiedź, 

• wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, 

• odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego, 

• częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej pomocy, wyjaśnień, 
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• zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, 

• należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach. 

b) w zakresie edukacji matematycznej 

            Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• niepełne rozumienie treści zadań, 

• błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych, 

• trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań, 

• trudności z wykonywaniem działań w pamięci, 

• trudności z zadaniami z treścią. 

            Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• uwzględniać trudności związane z przestawianiem cyfr, 

• często przypominać i odwoływać się do wiadomości wcześniej poznanych, 

• podawać polecenia w prostej formie, 

• utrwalać, dzielić na mniejsze porcje materiał edukacyjny, 

• nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, zapowiedzieć, że uczeń będzie pytany, 

• oceniać wkład pracy zaangażowanie, samodzielność w wykonywanych działaniach 

oraz poziom umiejętności, 

• zadawać do domu tyle, ile uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać, 

• w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na wykonywanie zadań, podawać 

polecenia w prostej formie. 

 

Klasa II 

 

1.Uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim 

            Symptomy trudności występujące u uczniów 

• niski poziom sprawności grafomotorycznej, 

• słaba koncentracja uwagi, 

• wolniejsze tempo pracy, 

• liczne i nasilone wady wymowy, 

• zaburzenia analizy i syntezy (wzrokowej, słuchowej, wzrokowo-słuchowej), 

• trudności w rozpoznawaniu liter w czytaniu w rozumieniu przeczytanego tekstu, 

• utrudnione tworzenie pojęcia liczby, 

• brak zrozumienia treści zadań tekstowych i trudności w ich rozwiązywaniu, 

• zaburzenia wyobraźni przestrzennej, trudności w orientowaniu się w stosunkach 

czasowych, 

• kłopoty w powiązaniu nowych informacji z poprzednio zapamiętanymi, 

• słaby poziom stosowania umiejętności w praktyce, 

• mała samodzielność w wykonywaniu zadań, 

• podatność na negatywne wpływy otoczenia, 

• mała wrażliwość na potrzeby innych, 

• istotnie zaburzony poziom rozumienia wszelkich reguł, zasad, definicji, 

            Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych 

• stopniowanie sytuacji zadaniowych, tak by uczeń mógł odnieść sukces, 

• stosowanie polisensorycznych metod nauczania, 

• stosowanie wzmocnień pozytywnych, 

• dzielenie materiału do wyuczenia na partie, egzekwowanie wiedzy częściej, ale 

każdorazowo z mniejszego zakresu, 

• dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia, stopniowanie trudności sytuacji 

zadaniowych, 

• zapewnienie w klasie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji, 
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• częste utrwalanie bieżącego materiału, częste powtarzanie nowych treści, 

• kontrolowanie rozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań, 

• naprowadzanie podczas czytania i pisania, 

• wspieranie podczas rozwiązywania zadań matematycznych, 

• częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów; uczenie 

poprzez doświadczanie, 

• w czasie lekcji stosowanie przerywników, wprowadzanie elementów relaksacyjnych, 

• wydawanie krótkich, jasnych poleceń, 

• przekazywanie informacji kilkoma kanałami, 

• udzielanie pomocy w selekcji materiału do nauki, 

• w czasie lekcji upewnianie się czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i poleceń, 

• ukierunkowywanie na właściwą odpowiedź poprzez zadawanie pytań pomocniczych, 

• ocenianie za wkład pracy w wykonanie zadania, chęci, 

• upewnianie się czy uczeń dokończył rozpoczęte na lekcji zadanie, zanotował zadanie 

domowe (do czasu wypracowania u niego takiego nawyku), 

 

2. Uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi 

a)w zakresie edukacji polonistycznej: 

Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• trudności w czytaniu i pisaniu ( trudności z kojarzeniem określonych dźwięków - 

głosek, z odpowiadającymi im symbolami - literami 

• trudności w rozumieniu czytanych treści, 

• trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, ubogie słownictwo, 

• słabsza sprawność manualna ( rysunki, pismo mają niski poziom graficzny ) 

• duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału ( słaba pamięć 

długotrwała, operacyjna ) 

• wolne tempo procesów umysłowych i działania 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych 

• zmniejszanie ilości i stopnia trudności zadań, 

• dzielenie materiału na mniejsze partie, 

• wydłużanie czasu na odpowiedź, 

• wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy alfabet, 

• odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego, 

• częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej pomocy, wyjaśnień 

• zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, oprócz wyjaśniania 

bieżących zagadnień programowych usprawniać funkcje poznawcze ( procesy 

intelektualne i percepcyjne ), 

• należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach 

• przeprowadzanie dyktand w wolniejszym tempie, z pomocą nauczyciela, 

 

b)w zakresie edukacji matematycznej 

Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• mylenie znaków działań, 

• odwrotne zapisywanie znaków nierówności, 

• niepełne rozumienie poleceń, treści zadań, 

• błędne zapisywanie i odczytywanie liczb, 

• trudności w rozumieniu struktury zadań tekstowych, 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• uwzględniać trudności związane z myleniem znaków działań, przestawianiem cyfr, 
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• często odwoływać się do konkretów, 

• podawać polecenia w prostej formie, 

• utrwalać, dzielić na mniejsze porcje materiał edukacyjny, 

• zapowiedzieć, że uczeń będzie zapytany, 

• oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik działania był błędny, 

• zadawać do domu tyle, ile uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać 

 

Klasa III 

1.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• Obniżona sprawność intelektualna, 

• Zaburzenia sfery poznawczej i emocjonalnej, 

• Trudności w rozumieniu i uświadomieniu obowiązujących zachowań społeczno – 

moralnych, 

• Obniżona sprawność pamięci świeżej i koncentracja uwagi, 

• Niski stopień rozumienia związków przyczynowo – skutkowych, organizowanie 

fragmentów w logiczną całość, 

• Zaburzone myślenie konkretno – obrazowe, 

• Słabo rozwinięta wyobraźnia i myślenie abstrakcyjne, 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych 

• stopniowanie sytuacji zadaniowych, tak by uczeń mógł odnieść sukces, 

• pozwalanie na pracę we własnym tempie, dyskretnie ją monitorując, stopniowanie 

trudności sytuacji zadaniowych, 

• indywidualizowanie pracy lekcyjnej, 

• wspieranie i naprowadzanie podczas rozwiązywania zadań matematycznych, 

• częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów, 

• korzystanie z gotowych pomocy dydaktycznych, 

• wspieranie w sytuacjach trudności z koncentracją uwagi, 

• wydawanie krótkich poleceń, 

• w czasie lekcji upewnianie się czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i poleceń, 

• ukierunkowywanie na właściwą odpowiedź poprzez zadawanie pytań pomocniczych, 

naprowadzanie na prawidłowe rozwiązanie, 

• unikanie zwrotów abstrakcyjnych, metafor, przysłów, skrótów myślowych, idiomów, 

żartów, sarkazmu, 

• stosowanie rysunków, opisów dla zrozumienia pojęć abstrakcyjnych, 

• uczenie rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć celem, wyrażania potrzeb 

własnych oraz innych osób, 

• częste utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, 

• dzielenie materiału do wyuczenia na partie, egzekwowanie wiedzy częściej, ale 

każdorazowo z mniejszego zakresu, 

• ocenianie za wkład pracy w wykonanie zadania, chęci, 

• stosowanie wzmocnień pozytywnych, 

• zapewnienie w klasie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji, 

• częste chwalenie ucznia indywidualnie i na forum klasy. 

 

2.Uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi 

a) w zakresie edukacji polonistycznej 

Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• słabe oceny pomimo starań i wysiłków ucznia 

• trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w rozumieniu czytanych treści 
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• trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu wniosków i sądów, 

myśleniu symbolicznym ( abstrakcyjnym ) 

• niski poziom rozwoju słowno - pojęciowego 

• ubogie słownictwo, 

• słabsza sprawność manualna ( rysunki, pismo mają niski poziom graficzny ) 

• słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów zapamiętywania 

• trudności w zrozumieniu opracowywanych tekstów 

• wolne tempo pracy 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań 

• dzielenie materiału na mniejsze partie, 

• wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury 

• wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy alfabet 

• odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego 

• formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji 

• częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania 

dodatkowej pomocy, wyjaśnień 

• zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie szczególnie u 

młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych 

usprawniać funkcje poznawcze ( procesy intelektualne i percepcyjne ), 

• należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach, 

• dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, 

b)w zakresie edukacji matematycznej 

Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• niepełne rozumienie poleceń, treści zadań, 

• błędne zapisywanie i odczytywanie liczb dwucyfrowych, 

• trudności z wykonywaniem działań w pamięci, 

• problemy z zapamiętywaniem definicji, tabliczki mnożenia 

• trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• rozłożyć w czasie naukę tabliczki mnożenia i definicji, 

• uwzględniać trudności związane przestawianiem cyfr, 

• często odwoływać się do konkretów, 

• podawać polecenia w prostej formie, 

• utrwalać, dzielić na mniejsze porcje materiał edukacyjny, 

• nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, zapowiedzieć, że uczeń będzie pytany, 

• oceniać tok rozumowania, nawet gdyby ostateczny wynik działania był błędny, 

• zadawać do domu tyle, ile uczeń jest w stanie samodzielnie wykonać, 

• w czasie sprawdzianów zwiększyć ilość czasu na wykonywanie zadań 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW  

KLAS I,II, III Z UWAGI NA: 

 

1. Zaniedbanie środowiskowo lub wychowawcze 

Symptomy trudności występujące u uczniów: 

• zapominanie lub mylenie poleceń nauczyciela odnoszących się do wykonywania 

konkretnych działań na lekcji i w czasie innych zajęć, 

• zbyt szybkie i niedokładne rozwiązywanie zadań, 

• trudności w porządkowaniu i logicznym przedstawianiu dłuższych wypowiedzi 

ustnych lub pisemnych, 
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• trudności z zapamiętywaniem treści podawanych na lekcji, 

• trudności z wykonaniem zadań wymagających większego wysiłku, 

• trudności z estetycznym i systematycznym prowadzeniem zeszytu, 

• zapominanie, gubienie pomocy szkolnych, 

• impulsywne zachowania, duża ruchliwość w czasie zajęć, w tym zachowania 

niebezpieczne wobec rówieśników i samego siebie, 

• przeszkadzanie innym (zagadywanie kolegów, inicjowanie zabawy na lekcji), 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• pozytywne motywowanie do pracy nad przezwyciężaniem istniejących trudności, 

• stopniowanie sytuacji zadaniowych, tak by uczeń mógł odnieść sukces, 

• przekazywanie wiedzy za pomocą kilku kanałów (np. słuchowego i wzrokowego), 

• zachęcanie do staranności wykonywanych prac i rysunków, 

• pomaganie w selekcji materiału do nauki, 

• częste utrwalanie bieżącego materiału, 

• częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

• indywidualizowanie pracy lekcyjnej, 

• ukierunkowywanie na właściwą odpowiedź poprzez zadawanie pytań pomocniczych, 

naprowadzanie na prawidłowe rozwiązanie, 

• ocenianie za wkład pracy w wykonanie zadania, chęci, 

• częste chwalenie ucznia indywidualnie i na forum klasy, 

• akceptowanie ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowania 

• formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i przejrzysty 

• szukanie i przekazywanie uczniowi informacji na temat sposobów rozładowywania 

napięcia, które są akceptowane w klasie 

• skupianie uwagi ucznia na tym co najważniejsze – kolor, podkreślenie 

• angażowanie ucznia w konkretne działania, stosowanie wzmocnień pozytywnych 

• stosowanie powtórzeń, 

• współpraca z rodzicami ucznia, konsekwencja w działaniu 

2 .Zaburzenia zachowania lub emocji : 

Symptomy występujące u uczniów: 

• nie panowanie nad emocjami i wyrażanie ich w sposób nie akceptowany społecznie, 

• problemy z wczuwaniem się w czyjąś rolę, brak empatii, 

• wchodzenie w częste konflikty w grupie rówieśniczej, 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• indywidualizacja procesu dydaktycznego podczas zajęć edukacyjnych, 

• wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami przy wykonywaniu zadań edukacyjnych 

i wspólnej zabawie, 

• podkreślanie mocnych stron ucznia, stosowanie pochwał na forum grupy, 

• kształtowanie adekwatnej samooceny, 

• uczenie umiejętności właściwej regulacji emocjonalnej oraz różnych kompetencji 

społecznych, 

• wykorzystywanie codziennych sytuacji i zajęć wychowawczych do kształtowania 

postaw akceptowanych społecznie, 

• eliminowanie niepożądanych zachowań 

3. Uczniowie z orzeczeniem - autyzm 

 Symptomy trudności występujące u uczniów: 

 • trudność w rozumieniu sytuacji społecznych, 

• mało wyraźna mowa, występują liczne zniekształcenia struktur słów, trudności w 

wymowie wielu głosek, 
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• trudności w ujmowaniu zależności przyczynowo- skutkowych, przewidywania 

następstwa zdarzeń, 

• pracuje w wolnym tempie na materiale obejmującym koordynację wzrokoworuchową, 

• problemy z koncentracją uwagi na zadaniu, 

• trudności z analizą i syntezą sylabową i głoskową, 

• niski poziom sprawności grafomotorycznej, 

• błędna klasyfikacja obiektów ze względu na rozmiar i funkcję, 

• problemy w rozumieniu żartów, przysłów, przenośni, 

• trudności w podtrzymywaniu rozmowy (nie utrzymuje głównego wątku, zbacza z 

tematu), 

• trudność w rozumieniu poleceń kierowanych do całej klasy, 

• brak wytrwałości w działaniu, szybka męczliwość, 

 Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

• umiejscowienie w klasie – posadzenie ucznia w trakcie lekcji, które umożliwia 

bieżącą kontrolę stopnia rozumienia poleceń, zadań, opanowania omawianego 

materiału oraz umożliwi maksymalną koncentrację uwagi, 

• pomoc nauczyciela wspomagającego, polecenia kierowane do ucznia – 

formułowane w sposób konkretny, 

• indywidualnie dostosowane teksty i ćwiczenia, 

• mówienie wprost, bez przenośni i dwuznaczności, 

• wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów i zwrotów, 

• częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów, 

• unikanie potoku mowy, 

• uprzedzanie o zmianach i modyfikacjach, minimalizowanie sytuacji 

stresogennych, 

• ustalenie stanowczych oczekiwań wobec ucznia dotyczących zajęć lekcyjnych, ale 

dostarczanie mu również okazji do realizacji własnych zainteresowań, włączanie jego 

zainteresowania do ćwiczeń i zadań, 

• wydawanie krótkich poleceń, 

• w czasie lekcji upewnianie się, czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i 

poleceń, 

• ukierunkowywanie na właściwą odpowiedź poprzez zadawanie pytań 

pomocniczych, naprowadzanie na prawidłowe rozwiązanie, 

• częste utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności, 

• dzielenie materiału do wyuczenia na mniejsze partie, 

• wydłużanie czasu pracy ucznia, 

• ocenianie za wkład pracy w wykonanie zadania i chęci, 

• stosowanie pochwał i wzmocnień pozytywnych, 

• zapewnienie w klasie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji, 

• częste chwalenie ucznia indywidualnie i na forum klasy. 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania dotyczące osiągnięć edukacyjnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 

uczniów klas I-III  oraz  uczniów tych klas z obniżonymi wymaganiami na podstawie  

opinii PPP 
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KLASA I 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA I MÓWIENIA 

 

Uczniowie klasy I Uczniowie z obniżonymi wymaganiami 

 ( opiniami PPP) 

Słucha wypowiedzi i poleceń innych 

osób. 

Rozumie usłyszany komunikat. 

W kulturalny sposób zwraca się do 

rozmówcy, odpowiada na pytania 

innych osób. 

Wypowiada się samodzielnie, używając 

prostych zdań. 

Recytuje wiersze z pamięci. 

Najczęściej słucha wypowiedzi i 

poleceń innych osób. 

Zazwyczaj rozumie usłyszany 

komunikat, stara się w  kulturalny 

sposób zwracać  do rozmówcy. 

Wypowiada się samodzielnie prostymi 

zdaniami. Niekiedy myli kolejność 

zdarzeń. 

Popełnia drobne błędy w trakcie 

recytacji wierszy z pamięci, korzysta z 

pomocy nauczyciela. 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA 

Czyta poprawnie proste, krótkie teksty. 

W miarę swoich możliwości czyta 

lektury wskazane przez nauczyciela. 

Wyodrębnia postacie i wydarzenia w 

utworach literackich, z pomocą 

nauczyciela ustala kolejność wydarzeń, 

wskazuje najistotniejsze wydarzenia. 

Zna wszystkie litery alfabetu. Czyta 

proste wyrazy. 

Czyta fragmenty lektur. 

Z pomocą nauczyciela wyodrębnia 

postacie i wydarzenia w utworach 

literackich, stara się ustalić kolejność 

wydarzeń, wskazuje najistotniejsze 

wydarzenia. 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA 

Pisze płynnie w jednej linii, właściwie 

łączy kształtnie zapisane  litery i 

poprawnie rozmieszcza wyrazy oraz 

zdania. 

Samodzielnie układa i poprawnie 

zapisuje zdania z rozsypanki 

wyrazowej. 

Potrafi samodzielnie ułożyć i napisać  

zdanie na podany temat. 

Pisze poprawnie z pamięci wyrazy i 

proste zdania.  

Na ogół poprawnie stosuje znaki 

interpunkcyjne na końcu zdania. 

Z pomocą nauczyciela pisze   w jednej 

linii,  łączy kształtnie   litery i   wyrazy 

oraz zdania, układa i   zapisuje zdania z 

rozsypanki wyrazowej, popełnia przy 

tym  błędy. 

Z pomocą nauczyciela potrafi ułożyć i 

napisać  zdanie na podany temat. 

Ma problem w pisaniu z  pamięci, nawet 

w napisaniu pojedynczych wyrazów. 

Nie zawsze poprawnie stosuje znaki 

interpunkcyjne na końcu zdania. 

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO 

Samodzielnie posługuje się pojęciami: 

wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie. 

Na ogół rozpoznaje i nazywa zdania 

pytające, oznajmujące i rozkazujące. 

Poprawnie rozpoznaje i podaje wyrazy 

Stara się samodzielnie posługiwać 

pojęciami: wyraz, głoska, litera, sylaba, 

zdanie. 

Na ogół rozpoznaje  zdania 

pytające, oznajmujące i rozkazujące. 
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o znaczeniu przeciwnym. 

Samodzielnie    łączy wyrazy w zdania. 

Rozpoznaje i podaje wyrazy o 

znaczeniu przeciwnym. 

Stara się   łączyć  wyrazy w zdania. 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA ŚRODOWISKA 

SPOŁECZNEGO 

Na ogół  identyfikuje się z grupą 

społeczną, do której należy: rodzina, 

klasa szkolna, przeważnie respektuje 

własne prawa i obowiązki i na ogół 

przestrzega ich w życiu codziennym. 

Zna i przestrzega regulaminy klasy i 

szkoły, 

przestrzega zasad bezpiecznego 

zachowania się w czasie lekcji i przerw. 

Dokonuje  poprawnej oceny swojego 

zachowania, w odniesieniu do 

poznanych wartości. 

Szanuje zwyczaje i tradycje różnych 

grup społecznych i narodów. 

Dobrze pracuje w zespole, przewodzi 

grupie, kieruje pracą zespołu, potrafi się 

podporządkować. 

 

Stara się identyfikować z grupą 

społeczną, do której należy: rodzina, 

klasa szkolna. 

Wymienia swoje prawa i obowiązki, ale 

ma problem z   ich respektowaniem, 

jednak stara się przestrzegać ich w życiu 

codziennym. Stara się przestrzegać 

regulaminy klasy i szkoły. 

Zazwyczaj przestrzega zasad 

bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw. 

Na ogół dokonuje  poprawnej oceny 

swojego zachowania w odniesieniu do 

poznanych wartości. 

Stara się szanować zwyczaje i tradycje 

różnych grup społecznych i narodów. 

Na ogół pracuje w zespole,   stara  się 

podporządkować i przyjąć przydzielone 

role i zadania. 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ORIENTACJI HISTORYCZNEJ 

Zna symbole narodowe. Wie, jakiej jest 

narodowości. Śpiewa hymn państwowy. 

Zna i  stara się  opisać symbole 

narodowe, wymienia nazwę pierwszej 

stolicy Polski. 

Zachowuje się godnie   podczas 

śpiewania lub słuchania hymnu. 

Rozpoznaje i z pomocą nauczyciela 

nazywa patrona swojej szkoły. 

Zna i wymienia imiona swoich 

dziadków i innych swoich przodków. 

Rozpoznaje symbole narodowe, wie, 

jakiej jest narodowości. 

Zna i  z pomocą nauczyciela  opisuje 

symbole narodowe, wymienia nazwę 

pierwszej stolicy Polski. 

Na ogół zachowuje się godnie   podczas 

śpiewania lub słuchania hymnu. 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i 

nazywa patrona swojej szkoły. 

Zna i stara się wymienić imiona swoich 

dziadków. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA STOSUNKÓW 

PRZESTRZENNYCH 

Samodzielnie klasyfikuje obiekty, 

tworzy kolekcje, układa obiekty w serie 

rosnące i malejące, numeruje je, określa 

następne i poprzednie, wyprowadza 

kierunki od siebie i od innych osób, 

określa położenie obiektów względem 

danego obiektu, rysuje kierunki na 

kartce. 

Potrafi kodować i odczytuje kody. 

Potrafi z pomocą nauczyciela 

klasyfikować obiekty, tworzyć kolekcje, 

układać obiekty w serie rosnące i 

malejące, numerując  je, określa 

następne i poprzednie, wyprowadza 

kierunki od siebie i od innych osób, 

określać położenia obiektów względem 

danego obiektu, rysować kierunki na 

kartce. Z pomocą nauczyciela odczytuje 
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kody i stara się kodować informacje. 

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA LICZB I ICH WARTOŚCI ORAZ 

POSŁUGIWANIA SIĘ LICZBAMI I CZYTANIA TEKSTÓW 

MATEMATYCZNYCH 

Samodzielnie, ustala równoliczność 

mimo obserwowanych zmian w 

układzie elementów w porównywanych 

zbiorach, liczy obiekty, dostrzega 

regularność dziesiątkowego systemu 

liczenia, wymienia kolejne liczebniki od 

wybranej liczby, także wspak do 100, 

sprawnie dodaje i odejmuje z 

przekraczaniem progu dziesiątkowego 

w zakresie 20 i bez przekraczania progu 

dziesiątkowego do 50, pełnymi 

dziesiątkami do 100 i  samodzielnie 

zapisuje działania, zapisuje rozwiązania 

zadań z treścią, przedstawionych 

słownie w konkretnej sytuacji, stosując 

zapis cyfrowy i znaki działań, radzi 

sobie w sytuacjach życiowych, których 

pomyślne zakończenie wymaga 

dodawania lub odejmowania. 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela : 

ustalać równoliczność  mimo 

obserwowanych zmian w układzie 

elementów w porównywanych zbiorach, 

liczyć obiekty /dostrzega regularność 

dziesiątkowego systemu liczenia, liczy 

tylko raz, wymieniać kolejne liczebniki 

od wybranej liczby  w zakresie 100, 

zapisywać liczby cyframi (zakres do 

100), potrafi na konkretach, z pomocą 

nauczyciela,  

zapisać formułę matematyczną. 

wyznaczać sumy  i różnice, dodawać i 

odejmować, manipulując obiektami lub 

rachując na zbiorach zastępczych (np. 

na palcach) z przekraczaniem progu 

dziesiątkowego w zakresie 20 i bez 

przekraczania progu dziesiątkowego do 

50, pełnymi dziesiątkami do 100, 

Potrafi z pomocą nauczyciela: 

przeliczać na konkretach obiekty w 

zakresie 100,   wyznaczać sumy   i 

różnice,  dodawać i odejmować, 

manipulując obiektami lub rachując na 

zbiorach zastępczych (np. na palcach) 

przekraczaniem progu  dziesiątkowego 

w zakresie 20 i bez przekraczania progu 

dziesiątkowego do 50, pełnymi 

dziesiątkami do 100,potrafi na 

konkretach, z pomocą nauczyciela,  

zapisać formułę matematyczną. 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA POJĘĆ GEOMETRYCZNYCH 

 

Samodzielnie dostrzega symetrię  i 

podobieństwa, kontynuuje regularny 

wzór. 

Rozpoznaje i nazywa koła,   

kwadraty, prostokąty i trójkąty. 

W miarę poprawnie rysuje prostą figurę 

w pomniejszeniu i powiększeniu. 

W miarę dokładnie rysuje drugą połowę 

prostej  figury symetrycznej. 

Pracuje samodzielnie,  

potrafi mierzyć, posługując się linijką, 

porównywać długości obiektów. 

Potrafi dostrzec symetrię  i 

podobieństwa, kontynuować regularny 

wzór, popełnia przy tym błędy. 

Z pomocą nauczyciela               

rozpoznaje koła, kwadraty, prostokąty i 

trójkąty. 

Bardzo niedokładnie rysuje figurę w 

pomniejszeniu i w powiększeniu, 

niedokładnie rysuje drugą połowę figury 

symetrycznej.  

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela  

mierzyć posługując się linijką, 
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porównywać długości obiektów. 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE STOSOWANIA MATEMATYKI W 

SYTUACJACH ŻYCIOWYCH 

Pracuje samodzielnie,  

potrafi ważyć przedmioty, różnicować 

je na cięższe, lżejsze, wie, że niektóre 

produkty mają swoją masę, odmierzać 

płyny kubkiem i miarką litrową, 

wnioskuje o stałości płynu mimo 

odwrócenia pojemnika. 

Orientuje się w podanych ramach 

czasowych. Potrafi  samodzielnie   

pokazać monety i banknoty będące 

obecnie w obiegu, radzi sobie w 

sytuacjach kupna i sprzedaży, zna 

wartość nabywczą monet. 

 Potrafi  samodzielnie   

wykazać, że zna pojęcie długu i 

konieczności jego spłacenia, umiejętnie 

planuje zakupy. 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela: ważyć 

przedmioty, różnicować je na cięższe, 

lżejsze, wie, że niektóre produkty maja 

swoją masę, odmierzać płyny kubkiem i 

miarką litrową,  wnioskować o stałości 

płynu mimo odwrócenia pojemnika, 

orientować się w podanych ramach 

czasowych, pokazać monety i banknoty 

będące obecnie w obiegu, poradzić 

sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, 

zna wartość nabywczą monet. 

Zna pojęcie długu, wie, że nie należy 

zaciągać długów, nie pożycza 

pieniędzy. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA ŚRODOWISKA 

Stara się samodzielnie 

rozpoznawać podstawowe gatunki 

drzew i krzewów po ich liściach i 

owocach, potrafi rozróżnić drzewo,    

krzew i roślinę zieloną, dba o   

przyrodę. 

Stara się samodzielnie opisać zmiany 

zachodzące w przyrodzie w różnych 

porach roku, wymienić, jaki pożytek 

przynoszą zwierzęta środowisku (np. 

ptaki niszczą szkodniki). 

Zna sposoby przystosowania się 

zwierząt do poszczególnych pór roku: 

odloty i przyloty ptaków, zapadanie 

zwierząt w sen zimowy. 

Stara się samodzielnie wymienić 

zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka i 

podać przykłady zapobiegania im. 

Stara się  samodzielnie  

nazywać zjawiska atmosferyczne w 

poszczególnych porach roku 

wie, co to burza, huragan,   

powódź, pożar, wysłuchuje 

komunikatów o pogodzie, prowadzi 

Z pomocą nauczyciela: 

rozróżnia nazwy roślin ozdobnych, 

drzew, krzewów, opowiada o zmianach 

zachodzących w przyrodzie w różnych 

porach roku, warunkach życia roślin i 

zwierząt,  orientuje się, że  zwierzęta 

przynoszą pożytek środowisku 

przyrodniczemu. 

Podaje przykład sposobu 

przystosowania się wybranego 

zwierzęcia  do konkretnej pory roku. 

Wie, że środowisku przyrodniczemu 

zagraża człowiek, podaje przykłady. 

Wie, jak należy się zachowywać w 

obecności zwierząt i jakie mogą być 

zagrożenia z ich strony. 

Potrafi  z pomocą nauczyciela 

prowadzić obrazkowy kalendarz 

pogody. 

Potrafi z pomocą nauczyciela 

przedstawić przykłady sytuacji,  gdy 

używa się wody, rozumie potrzebę 

oszczędzania wody. 

Wie, że należy segregować śmieci, nie 

do końca  rozumie sens stosowania 
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kalendarz pogody. 

Potrafi samodzielnie dać   

odpowiedź na temat,  wody,   

wie, że należy ją  oszczędzać. 

Stara się samodzielnie 

pamiętać o segregowaniu śmieci, 

rozumie sens stosowania opakowań 

ekologicznych. 

 

opakowań ekologicznych. 

 

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH CZŁOWIEKA, 

OCHRONY ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, ODPOCZYNKU 

Wymienia  poznane zawody i zajęcia 

ludzi z najbliższej okolicy oraz zawody 

użyteczności publicznej. 

Dobrze posługuje się numerami 

telefonów alarmowych. 

Stara się dbać o higienę własną i 

otoczenia. 

Nie naraża na niebezpieczeństwo  i 

utratę zdrowia siebie i inne osoby. 

Potrafi podać kilka składników   

zdrowej żywności. 

Wie, o czym mówi osoba 

zapowiadająca pogodę w mediach,  

stara się wykorzystać informację o 

pogodzie do wyboru odpowiedniego  

ubrania i obuwia. 

Rozróżnia i nazywa większość 

podstawowych znaków drogowych, zna  

zasady poruszania się pieszych po 

drogach i na ogół  stosuje się do nich. 

 

Zna zagrożenia związane ze zjawiskami 

atmosferycznymi i na ogół wie, jak 

należy się zachować w czasie ich 

występowania. 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, 

żeby nie narażać swojego zdrowia, na 

ogół  

stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera. 

Zazwyczaj poprawnie opowiada o tym, 

czym się zajmują służby ratunkowe. 

Demonstruje typowe sposoby zwracania 

się o pomoc. 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, 

żeby nie narażać swojego zdrowia. 

Pod kierunkiem nauczyciela :wymienia  

poznane zawody i zajęcia ludzi z 

najbliższej okolicy oraz zawody 

użyteczności publicznej, posługuje się 

numerami telefonów alarmowych. 

Stara się dbać o higienę własną i 

otoczenia. 

Nie naraża na niebezpieczeństwo  i 

utratę zdrowia siebie i inne osoby. 

Potrafi podać kilka składników   

zdrowej żywności. 

Wie, o czym mówi osoba 

zapowiadająca pogodę w mediach,  

stara się wykorzystać informację o 

pogodzie do wyboru odpowiedniego  

ubrania i obuwia. 

Rozróżnia i nazywa większość 

podstawowych znaków drogowych, zna  

zasady poruszania się pieszych po 

drogach i na ogół  stosuje się do nich. 

 

Zna zagrożenia związane ze zjawiskami 

atmosferycznymi i na ogół wie, jak 

należy się zachować w czasie ich 

występowania. 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, 

żeby nie narażać swojego zdrowia, na 

ogół  

stosuje się do ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera. 

Zazwyczaj poprawnie opowiada o tym, 

czym się zajmują służby ratunkowe. 

Demonstruje typowe sposoby zwracania 

się o pomoc. 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, 

żeby nie narażać swojego zdrowia. 

Rozróżnia  niektóre z podstawowych 

znaków drogowych, zna  zasady 

poruszania się pieszych po drogach. 
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Zna zagrożenia związane ze zjawiskami 

atmosferycznymi i z pomocą 

nauczyciela określa, jak się należy 

zachować w czasie ich występowania. 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, 

żeby nie narażać własnego zdrowia, ale 

nie zawsze stosuje się do ograniczeń 

dotyczących korzystania z komputera. 

Próbuje opisać, czym się zajmują służby 

ratunkowe i zademonstrować, w jaki 

sposób zwrócić się o pomoc. 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA PRZESTRZENI 

GEOGRAFICZNEJ 

 

Opisuje charakterystyczne miejsca w  

najbliższej okolicy – punkty usługowe, 

zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne. 

Nazywa i wskazuje na mapie fizycznej 

Polski – Wisłę, stolicę Polski, swoje 

miasto / swoją miejscowość. 

Wymienia niektóre charakterystyczne 

miejsca w    najbliższej okolicy – 

punkty usługowe, zabytki, pomniki, 

tereny rekreacyjne. 

Nazywa i z pomocą nauczyciela stara 

się wskazać na mapie fizycznej Polski – 

Wisłę, stolicę Polski, swoje miasto / 

swoją miejscowość. 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Bardzo dobrze posługuje się 

narzędziami i materiałami plastycznymi. 

Wypowiada się w oryginalny i ciekawy 

sposób w wybranych technikach 

plastycznych na płaszczyźnie i w 

przestrzeni. 

Ilustruje sceny i sytuacje realne oraz 

fantastyczne, bogate w treści, w sposób 

oryginalny, z uwzględnieniem 

szczegółów. 

Samodzielnie wykonuje rekwizyty 

według własnego pomysłu. 

Wykonuje ciekawe, oryginalne prace, 

bogate w treści i szczegóły, estetyczne, 

z zachowaniem odpowiednich proporcji 

w stosunkach przestrzennych. 

Rozpoznaje  i nazywa wybrane 

dziedziny sztuki – malarstwo, rzeźbę,  

grafikę. 

Właściwie posługuje się narzędziami i 

materiałami plastycznymi. 

Wypowiada się w uproszczony sposób 

w wybranych technikach plastycznych 

na płaszczyźnie i w przestrzeni. 

Ilustruje sceny i sytuacje realne oraz 

fantastyczne, jego praca jest uboga w 

szczegóły. 

Stara się  samodzielnie wykonać proste 

rekwizyty. 

Wykonuje prace nie zawsze  bogate w 

treści i szczegóły, nie zawsze 

estetyczne, brak im odpowiednich 

proporcji w stosunkach przestrzennych. 

Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje  i 

nazywa wybrane dziedziny sztuki – 

malarstwo, rzeźbę,  grafikę. 

EDUKACJA TECHNICZNA 

Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej 

i wykorzystują dziś siły przyrody. 

Potrafi posługiwać się urządzeniami 

domowymi. 

Bardzo dobrze dobiera przybory i 

materiały do tematyki. 

Wymienia, jak ludzie wykorzystywali 

siły przyrody. 

Zna urządzenia domowe i wie, do czego 

służą. 

Odpowiednio dobiera przybory i 

materiały do tematyki. 
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Wykonuje w miarę  precyzyjne, 

oryginalne przedmioty użytkowe, w tym 

dekoracyjne, z zastosowaniem połączeń 

nierozłącznych – sklejanie, wiązanie, 

zszywanie zszywkami; połączeń 

rozłącznych – korzysta ze spinaczy 

biurowych, sznurka. 

Wykonuje prace według własnego planu 

i opracowanego sposobu działania. 

Sprawnie posługuje  się ostrymi i 

niebezpiecznymi narzędziami. 

Dba o porządek i ład w miejscu pracy. 

Wykonuje  niezbyt precyzyjnie 

przedmioty użytkowe, w tym 

dekoracyjne, z zastosowaniem połączeń 

nierozłącznych – sklejanie, wiązanie, 

zszywanie zszywkami; połączeń 

rozłącznych – korzysta ze spinaczy 

biurowych, sznurka. 

Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje 

prace według podanego planu i  sposobu 

działania. 

Zwraca uwagę na bezpieczne 

posługiwanie się ostrymi i 

niebezpiecznymi narzędziami. 

Stara się  dbać o porządek i ład w 

miejscu pracy. 

EDUKACJA INFORMATYCZNA 

Samodzielnie: układa w logicznym 

porządku obrazki składające się w 

pewną całość, rozwiązuje zagadki, 

łamigłówki, programuje proste sytuacje  

i polecenia, tworzy proste rysunki, 

zmniejsza i zwiększa elementy 

graficzne. 

Zapisuje efekty swojej pracy na 

komputerze. 

Samodzielnie posługuje się komputerem 

w podstawowym zakresie, uruchamia 

program, korzystając z myszy i 

klawiatury. 

Pod kierunkiem nauczyciela: układa w 

logicznym porządku obrazki składające 

się w pewną całość, rozwiązuje zagadki, 

łamigłówki, programuje proste sytuacje  

i polecenia, tworzy proste rysunki, 

zmniejsza i zwiększa elementy 

graficzne, zapisuje efekty swojej pracy 

na komputerze. 

Zazwyczaj posługuje się komputerem w 

podstawowym zakresie uruchamia 

program, korzystając z myszy i 

klawiatury. 

EDUKACJA MUZYCZNA 

Słucha dźwięków, poszukuje ich źródeł 

i stara się je  identyfikować. 

Stara się uważnie słuchać muzyki, łączy 

to z aktywnością ruchową. 

Prawidłowo reaguje na sygnały 

muzyczne w różnych sytuacjach 

zadaniowych. 

Odróżnia   dźwięki: wysokie, niskie, 

ciche, głośne. 

Rozróżnia utwory muzyczne 

wykonywane przez solistę, chór, 

orkiestrę. 

Poprawnie określa nastrój w muzyce. 

Bardzo dobrze powtarza proste melodie, 

chętnie śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego, odtwarza rytm głosem. 

Potrafi pięknie wyrazić nastrój i 

charakter muzyki przez pląsy i taniec, 

zapisać i odczytać muzykę. 

Niezbyt uważnie  słucha i poszukuje 

źródeł dźwięku oraz je  identyfikuje. 

Nie zawsze uważnie słucha muzyki, nie 

łączy tego z aktywnością ruchową. 

Nie zawsze odpowiednio reaguje na 

sygnały muzyczne w różnych 

sytuacjach zadaniowych. 

Nie zawsze poprawnie  odróżnia   

dźwięki: wysokie, niskie, ciche, głośne. 

W miarę poprawnie rozróżnia utwory 

muzyczne wykonywane przez solistę, 

chór, orkiestrę. 

Stara się poprawnie  określać nastrój w 

muzyce. 

Zazwyczaj dobrze powtarza proste 

melodie, śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego. 

W miarę dobrze odtwarza proste rytmy 

głosem . 
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Świadomie i aktywnie słucha muzyki, 

wyraża swe doznania kulturalne. 

Grzecznie zachowuje się na koncertach 

muzycznych. Gra schematy rytmiczne 

zadane przez nauczyciela. 

Realizuje schematy rytmiczne przy 

użyciu patyczków, liczmanów itp. 

Potrafi odtworzyć proste rytmy  na 

instrumentach perkusyjnych 

Stara się wyrazić nastrój i charakter 

muzyki przez pląsy i taniec. 

Próbuje zrozumieć, że muzykę można 

zapisać i odczytać. 

Stara się świadomie słuchać muzyki. 

Zazwyczaj zachowuje się odpowiednio 

na koncertach. 

Z pomocą nauczyciela gra schematy 

rytmiczne zadane przez nauczyciela. 

Z pomocą nauczyciela realizuje 

schematy rytmiczne przy użyciu 

patyczków, liczmanów itp. 

Potrafi z pomocą nauczyciela odtworzyć 

rytm   na instrumentach perkusyjnych. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I 

ZDROWIA 

Utrzymuje w czystości swoje ciało,  

samodzielnie przebiera się przed 

zajęciami i po ich zakończeniu. 

Dostosowuje strój do rodzaju pogody w 

trakcie zajęć ruchowych w 

pomieszczeniu i na powietrzu. 

Rozumie znaczenie ruchu dla 

utrzymania zdrowia. 

Akceptuje sytuację dzieci mniej 

sprawnych ruchowo. 

Prawie zawsze dba o to, aby 

prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole 

itp. 

Stara się  utrzymywać w czystości 

swoje ręce, niezbyt sprawnie i 

samodzielnie przebiera się przed 

zajęciami i po ich zakończeniu. 

Nie zawsze potrafi dostosować strój do 

rodzaju pogody w trakcie zajęć 

ruchowych w pomieszczeniu i na 

powietrzu. 

Nie zawsze  rozumie znaczenie ruchu 

dla utrzymania zdrowia. 

Stara się akceptować sytuację dzieci 

mniej sprawnych ruchowo. 

Stara się prawidłowo siedzieć w ławce, 

przy stole itp. 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ I RÓŻNYCH 

FORM REKREACYJNO-SPORTOWYCH 

Przyjmuje prawidłowo podstawowe 

pozycje do ćwiczeń – postawa 

zasadnicza, rozkrok wykrok, stanie 

jednonóż, klęk podparty, siad klęczny, 

siad skrzyżny 

Zawsze aktywnie uczestniczy w 

zajęciach rozwijających sprawność 

ruchową. Bardzo dobrze potrafi:  

chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na  

odległość, toczyć ją, kozłować, 

pokonywać przeszkody, wykonywać 

ćwiczenia równoważne, skakać przez 

skakankę. 

Bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia 

zwinnościowe: skłony, czołganie, 

przeciąganie, czworakowanie, 

Przyjmuje prawidłowo podstawowe 

pozycje do ćwiczeń – postawa 

zasadnicza, rozkrok wykrok, stanie 

jednonóż, klęk podparty, siad klęczny, 

siad skrzyżny. 

Zawsze aktywnie uczestniczy w 

zajęciach rozwijających sprawność 

ruchową. 

Bardzo dobrze potrafi: chwytać piłkę, 

rzucać nią do celu i na  odległość, 

toczyć ją, kozłować, pokonywać 

przeszkody, wykonywać ćwiczenia 

równoważne, skakać przez skakankę. 

Bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia 

zwinnościowe: skłony, czołganie, 

przeciąganie, czworakowanie, 
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wspinanie się. 

Potrafi sprawnie wykonywać 

zaproponowane ćwiczenia. 

Bardzo dobrze jeździ na rowerze i na 

sankach. 

wspinanie się. 

Potrafi sprawnie wykonywać 

zaproponowane ćwiczenia. 

Bardzo dobrze jeździ na rowerze i na 

sankach. 

 


