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EDUKACJA POLONISTYCZNA 
■ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i 
gramatycznym; używa bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo-skutkowe; 
■ poprawnie pisze i łączy litery; zachowuje poprawność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z 
pamięci i ze słuchu,  oraz w pracach samodzielnych; samodzielnie układa i pisze zdania; redaguje 
opis, życzenia, list;  
■ czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w 
role, odtwarza różne teksty z pamięci. 
 
EDUKACJA MATEMATYCZNA 
■ biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; 
sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100, oblicza działania z okienkami, sprawnie mnoży i 
dzieli w zakresie 30; 
■ samodzielnie analizuje, rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią o różnym stopniu 
trudności, także na porównywanie różnicowe; 
■ sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych.  
 
EDUKACJA PRZYRODNICZA 
■ aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, wyciąga 
wnioski; zna zagrożenia ze strony  zjawisk przyrodniczych, wie, jak należy się zachować w sytuacjach 
takiego zagrożenia; 
■ ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach; 
■ rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem; rozumie potrzebę ochrony 
środowiska i wie, jakie działania praktyczne służą jego ochronie;  
 
EDUKACJA PLASTYCZNA I ZAJĘCIA TECHNICZNE 
■ ma twórcze podejście do zadań plastyczno-technicznych i wykonuje je estetycznie; rozpoznaje 
wybrane dziedziny sztuki; 
■ samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią; wycina, majsterkuje, łączy ze sobą różne 
materiały, eksperymentuje z kolorem; 
■ przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy; zna i stosuje zasady ruchu drogowego.  
 
EDUKACJA MUZYCZNA 
■ chętnie śpiewa, tańczy, zna kroki wybranego tańca ludowego; gra proste melodie na wybranym 
instrumencie; odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych; twórczo 
uczestniczy w zabawach przy muzyce; potrafi zapisać i odczytać gamę; rozpoznaje instrumenty 
muzyczne należące do różnych grup.  
 
WYCHOWANIE I FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA 
■ jest bardzo sprawny/a fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody, rzuca i chwyta piłkę; 
bezbłędnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach 
zespołowych i ćwiczeniach terenowych;  
■ rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka, przestrzega poznanych zasad 
higieny zdrowotnej. 
 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 
■ sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer; 
■ biegle obsługuje edytor grafiki i tekstu; 
■ samodzielnie wykonuje ćwiczenia. 

 


