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Edukacja polonistyczna 

 

 Słucha wypowiedzi nauczyciela, rówieśników i innych osób 

 Wykonuje zadania wg usłyszanej instrukcji 

 Słucha z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela 

 Opowiada treść historyjek obrazkowych dostrzegając związki przyczynowo-

skutkowe 

 Wypowiada się w formie uporządkowanej na tematy związane z przeżyciami, 

lekturą, sytuacjami szkolnymi itp.  

 Dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania 

wyrażającą szacunek i empatię do rozmówcy 

 Odpowiada na pytania dotyczące przeczytanych tekstów, ilustracji 

 Recytuje z pamięci krótkie rymowanki, wiersze i piosenki 

 Czyta poprawnie na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w czasie 

zajęć  

 Czyta po cichu i rozumie krótkie teksty drukowane 

 Wyodrębnia w tekstach do czytania postacie i zdarzenia 

 Wskazuje cechy i ocenia bohaterów(ocenę uzasadnia) 

 Czyta książki wskazane przez nauczyciela i samodzielnie wybrane 

 Wyszukuje w tekstach fragmenty wskazane przez nauczyciela 

 Ustala kolejność zdarzeń 

 Dba o estetykę pisma 

 Rozmieszcza poprawnie tekst na stronie zeszytu 

 Przepisuje krótkie zdania 

 Przestrzega poprawności ortograficznej w opracowanych wyrazach 

 Pisze z pamięci i ze słuchu proste zdania 

 Pisze samodzielnie kilka zdań na podany temat 

 Używa wyrazów bliskoznacznych 

 Pod kierunkiem nauczyciela pisze: opis, życzenia, zaproszenie, list. 

 Stosuje poznane zasady interpunkcji( kropka na końcu zdania, przecinek przy 

wyliczaniu) 

 Rozpoczyna pisownię zdania wielką literą 

 Pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic, tytuły utworów i 

książek 

 Wyróżnia w wypowiedziach zdania, wyrazy, sylaby, głoski 

 Rozróżnia samogłoski i spółgłoski 

 porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej wg pierwszej litery 



 Pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z ó, rz niewymiennymi, 

wyrazy z ż, h, ch. 

  Pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi przed samogłoską 

  Pisze poprawnie wyrazy z utratą dźwięczności(np.: dąb - dęby) 

  Rozróżnia rzeczowniki i czasowniki 

 Tworzy rodziny wyrazów 

 

 

 Edukacja matematyczna 

 

 

 Sprawnie liczy obiekty 

 Zapisuje liczby cyframi(zakres do 100) i setkami do 1000 

 Liczy setkami w zakresie 1000  

 Sprawnie dodaje i odejmuje do 20, poprawnie zapisuje działania 

 Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100 (do podanej liczby dwucyfrowej 

jednocyfrową i od podanej dwucyfrowej odejmuje jednocyfrową) 

 Dodaje liczby dwucyfrowe typu 23+41 

 Biegle mnoży i dzieli w zakresie 30 i przez 5 i 10 w zakrsie 100 

 Posługuje się znakami działań 

 Zna terminy: składniki, suma, odjemna, odjemnik, różnica 

 Rozwiązuje łatwe jednodziałaniowe zadania 

 Rozwiązuje zadania złożone pomagając sobie liczmanami, rysunkiem  

 Rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza 

 Rozpoznaje figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt 

 Mierzy posługując się linijką 

 Posługuje się jednostką cm, m 

 Wie, że 100 cm to metr 

 Używa określeń: litr, pół litra, kilogram 

 Zna będące w obiegu  monety i banknoty 

 Wykonuje obliczenia pieniężne 

 Odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami 

 Zna pojęcia: doba, godzina, pół godziny, kwadrans 

 Wykonuje proste obliczenia zegarowe w obrębie godzin i minut 

 

 

Edukacja społeczna 

 

 Respektuje normy, reguły postępowania w grupie 

 Rozumie, że wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki 

 Ocenia postępowanie własne i kolegów odnosząc się do poznanych wartości: 

sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, 

pomoc, przepraszanie i innych respektowanych przez środowisko szkolne 

 Wie, że nie wolno zabierać cudzej własności 



 Zapisuje swój adres, zawód rodziców i innych wybranych członków rodziny 

 Współpracuje z innymi w różnych sytuacjach 

 Niesie pomoc potrzebującym 

 Wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych 

 Zna pełną nazwę ojczyzny 

 Wymienia nazwy dawnych stolic Polski 

 Rozpoznaje symbole narodowe i wybrane stroje ludowe(krakowski, góralski) 

 Wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji narodowych 

 Nazywa wybrane narodowości 

 Opowiada wybrane polskie legendy 

 Przedstawia wybrane postacie i prezentuje ciekawostki o wielkich 

Polakach(Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik) 

 

          Edukacja przyrodnicza 

 

 

 Rozróżnia  wybrane,podstawowe znaki drogowe 

 Stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych 

 Ma świadomość istnienia zagrożeń ze stony środowiska naturalnego(huragan, 

burza, powódź, pożar, zagrożenia w górach i na plaży) 

 Rozpoznaje w swoim środowisku wybrane gatunki roślin i zwierząt, w tym 

chronione 

 Zna podstawowe części ciała roślin i zwierząt, wyróżnia drzewa, krzewy i 

rośliny zielne 

 Rozpoznaje wybrane zwierzęta, których nie spotyka w polskim środowisku 

 Prowadzi proste hodowle roślin 

 Przedstawia zasady opieki nad zwierzętami domowymi, hodowlanymi i innymi  

 Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste eksperymenty i doświadczenia 

 Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie podczas pór roku oraz doby 

 Zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt 

 Chroni przyrodę 

 Zna wybrane zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka 

 Zna numery alarmowe 

 Dba o higienę i estetykę otoczenia 

 Wymienia i opisuje podstawowe grupy produktów żywnościowych(warzywa, 

owoce, nabiał itd.) 

 Ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla zdrowia człowieka 

 Prowadzi kalendarz pogody 

 Zna niebezpieczeństwa grożące ze strony roślin, zwierząt i grzybów 

 Wskazuje na mapie Polski jej granice, góry, rzeki i morze, wybrane miasta 

 Opisuje wygląd herbu Warszawy 

 Wie, że polska znajduje się w Europie i należy do Unii Europejskiej 

 Rozpoznaje flagę Unii 



 Zna kolejność pór roku, miesięcy, dni tygodnia 

 Ma świadomość, że pory roku i doby zależą od położenia Ziemi względem 

Słońca 

 Zna nazwy głównych kierunków geograficznych 

 

Edukacja plastyczna i techniczna 

 

 Rysuje kredką, kredą, ołówkiem ,patykiem, piórem, węglem, mazakiem 

 Maluje farbami, wydziera, wycina składa, przylepia itp. 

 Przedstawia zjawiska, wydarzenia, stany emocjonalne, sceny, przedmioty 

 Rozpoznaje i nazywa dziedziny sztuk plastycznych np. malarstwo, rzeźba 

 Rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich: pejzaż, portret 

 Umie stosować poznane narzędzia i materiały 

 Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy 

 Wykonuje przedmioty użytkowe w tym dekoracyjne, skleja, wiąże, skleja 

taśmą itp. 

 Wykonuje przedmioty wg własnego planu 

 Umie stosować poznane narzędzia i materiały 

 Dba o estetykę prac 

 

Edukacja muzyczna 

 

 Słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych 

 Rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów muzycznych 

 Przyjmuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu narodowego 

 Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru 

 Wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki 

 Rozpoznaje i nazywa niektóre znaki muzyczne(klucz wiolinowy, półnuty, 

ćwierćnuty, ósemki 

 Zna i tańczy podstawowe kroki krakowiaka 

 Odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, wykonuje 

akompaniament do muzyki 

 

 Wychowanie fizyczne 

 

 Przebiera się przed zajęciami ruchowymi 

 Przyjmuje podstawowe pozycje ćwiczeń 

 Biega, skacze, realizuje marszobieg, bieg z przeszkodami 

 Rzuca, łapie, kozłuje piłkę 

 Skacze przez skakankę.     Wykonuje ćwiczenia równoważne 

 Wspina się na drabinkach 

 Wykonuje próbę siły mięśni brzucha 

 Wykonuje przewrót w przód i w tył na materacu z przysiadu podpartego 

 Współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas zadań gimnastycznych i 



gier zespołowych 

 Zna ćwiczenia zapobiegające wadom postawy i je wykonuje 

 Radzi sobie w sytuacji przegranej 

 Respektuje przepisy i reguły zabaw 

 Podporządkowuje się decyzjom sędziego 

 Uczestniczy w grach typu: mini-koszykówka, mini-siatkówka, mini-piłka 

ręczna i nożna 

 
Edukacja informatyczna: 
 
 

 Dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia 
zamierzonego celu 

 Tworzy sekwencje poleceń na potrzeby sterowania obiektem na płaszczyźnie i 
ekranie komputera 

 Rozwiązuje zadania logiczne, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania 
algorytmów 

 
3.  Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych 
urządzeń cyfrowych: 
 

 Układa sekwencje animacji w określonym porządku 

 Tworzy proste animacje w programie Scratch 

 Tworzy sekwencje poleceń sterujące ruchem obiektu na ekranie 

 Tworzy proste rysunki w edytorze grafiki 

 Oznacza, kopiuje i wkleja elementy obrazu w edytorze grafiki 

 Pisze na klawiaturze z użyciem polskich liter diakrytycznych, wielkich i małych 
znaków 

 Tworzy rysunki w edytorze na zadany temat, z wyobraźni, jako ilustrację do 
czytanego tekstu 

 Tworzy dokumenty tekstowe w edytorze tekstu 

 Zaznacza, kopiuje, wklejaelementy obrazu w edytorze grafiki i edytorze tekstu 

 Rozwija umiejętność pisania na klawiaturze 

 Zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu 

 Stosuje proste formatowanie tekstu 

 Tworzy foldery w sieci i zapisuje w nich efekty swojej pracy 

 Uruchamia przeglądarkę internetowa, prawidłowo wpisuje adres strony 
 
 
4.  Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa: 
 

 Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami 

 Zna zasady bezpiecznej pracy w Internecie 

 Rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania związane z pracą przy 
komputerze w pracowni komputerowej oraz w domu 

 Wie, że praca długotrwała przy komputerze męczy wzrok, może powodować bóle 
głowy, a bardzo rozciągnięta w czasie – różne schorzenia, w tym skrzywienie 
kręgosłupa 

 
 


