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zwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu, jeśli nie ma nikogo takiego, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie, wyprostować
nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu (źródło: www.policja.pl – akcja „Bezpieczna
woda”).
4. Obejrzenie na stronie policja.pl plakatów zachęcających do bezpiecznego zachowania się nad woda
– wyświetlenie ich na tablicy interaktywnej.
5. Rozmowa z dziećmi na temat umiejętnego zachowania się w kontakcie ze zwierzętami i postępowania w wypadku spotkania agresywnego psa – nauka przyjmowania pozycji żółwia. Nie drażnimy i nie
karmimy zwierząt (np. w ZOO), nie dotykamy zwierząt nieznanych.
6. Rozmowa z uczniami na temat podstawowych zasad zachowania się w górach, w lesie, na placu zabaw, podczas zabawy w domu, zwiedzając zabytki, muzea, w kontakcie z przedmiotami mechanicznymi, samochodami, maszynami rolniczymi, elektrycznymi urządzeniami domowymi itp.
Wyjaśnienie uczniom czym są środki chemiczne stosowane w gospodarstwie domowym i dlaczego
nie wolno ich dotykać i używać przez dzieci.
7. Przypomnienie sposobu zachowania się w sytuacji zagubienia się w tłumie i w obcym miejscu.
8. Zapoznanie uczniów z regulaminem wyjazdu na basen (jeżeli jest planowane takie wyjście). Omówienie poszczególnych punktów Regulaminu.
REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN – załącznik 19.
1. Zbiórka przed szkołą.
2. Wychodzimy ze szkoły, spokojnie wsiadamy do autokaru i zajmujemy miejsca.
3. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach i nie wychylamy się przez okna.
Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.
4. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki z winy ucznia odpowiadają rodzice.
5. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się w pary,
na basen wchodzimy na znak wychowawcy.
6. Zgłaszamy wychowawcy wszelkie objawy złego samopoczucia.
7. Nigdy nie oddalamy się od grupy.
8. W szatni na basenie zajmujemy wyznaczone miejsca, dbamy o porządek.
9. Informujemy wychowawcę o chęci wyjścia do toalety.
10. Zachowujemy się kulturalnie. W przebieralni i pod natryskami zachowujemy się bezpiecznie.
11. Kategorycznie zabrania się:
– wchodzenia do wody i opuszczania pływalni bez pozwolenia wychowawcy,
– biegania po śliskich i mokrych powierzchniach,
– niezorganizowanych skoków do wody.
12. Po zakończeniu zajęć na basenie, idziemy pod prysznic, do szatni – wycieramy się, przebieramy,
suszymy włosy (zwłaszcza zimą) zbieramy się w grupę i przechodzimy do autokaru za wychowawcą.

Zajęcia komputerowe
Zabawy komputerowo-matematyczno-logiczne: www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci2.plp

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
1. Gimnastyka ciała przy muzyce (np. zumba)
2. Gry i zabawy ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu.
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XXXVII. BLOK TEMATYCZNY: JAK MINĄŁ ROK W PIERWSZEJ KLASIE?
(PROJEKT EDUKACYJNY)
Cele ogólne:
• kształtowanie umiejętności dokonywania oceny działań podejmowanych przez innych oraz działań
własnych;
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami zdrowego trybu życia, zachęcanie do prawidłowego
odżywiania się;
• rozbudzanie zainteresowania i chęci dzieci do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności;
• doskonalenie umiejętności czytania i deklamowania tekstów;
• doskonalenie prawidłowej wymowy;
• rozwijanie logicznego myślenia;
• zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej;
• budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• umie dokonać samooceny swojej pracy w minionym roku szkolnym;
• potrafi dokonać autorefleksji na temat swego zachowania;
• wie i rozumie jakie osiągnęło wyniki nauczania;
• rozumie czego powinno się jeszcze nauczyć, co sprawia mu trudności;
• oblicza działania matematyczne z zastosowaniem dodawania i odejmowania w zakresie 20,
rozwiązuje i układa zadania tekstowe;
• umie wyciąć elementy i pomóc w wykonaniu dekoracji do przedstawienia teatralnego,
potrafi malować farbami na dużym formacie;
• umie zapamiętać piosenkę i zaśpiewać ją;
• z ciekawością słucha informacji o nowych rzeczach;
• zna i rozumie zasady prawidłowego odżywiania się dzieci,
• wie, że konieczne jest dbanie o własną higienę;
• umie świadomie kontrolować reakcje swojego ciała, potrafi przezwyciężać tremę;
• umie prawidłowo zachowywać się w różnych sytuacjach i miejscach;
• zgodnie współdziała podczas pracy z innymi dziećmi;
• zgodnie bawi się z innymi dziećmi;
• potrafi odczytać tekst napisany literami drukowanymi i pisanymi, czyta proste zdania.

Metody:
• asymilacji wiedzy: objaśnienie, opowiadanie, pogadanka, rozmowa, instrukcja, pokaz;
• samodzielnego dochodzenia do wiedzy: problemowa, gier i zabaw dydaktycznych;
• waloryzacyjne: ekspresywne i impresywne;
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• praktyczne: zadań, ćwiczeń;
• projekt edukacyjny „Jak minął rok w pierwszej klasie?”

Formy:
• organizacyjne: grupowa, indywidualna i zbiorowa;
• Dziecięce Ośrodki Zainteresowań: Centrum Językowe, Centrum Przyrodniczo-Badawcze,
Centrum Matematyczno-Logiczne, Centrum Artystyczne.
Rozwijane inteligencje: językowa, matematyczno–logiczna, przyrodnicza, wizualno-przestrzenna, muzyczna, kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna.

Środki dydaktyczne:
piramida żywieniowa, zastawa stołowa, sztućce, serwetki, obrusy, produkty do przygotowania kanapek, fragm. książki M. Jaworczakowej „Jacek, Wacek i Pankracek”, strój gimnastyczny, ubrania dzieci,
piosenka „Niech żyją wakacje”, stroje do przedstawienia, film: „Podróż za jeden uśmiech” S. Jędryki,
tekst przedstawienia ”Pierwszaki na wakacjach.”

Materiały i narzędzia:
tablica interaktywna, laptop, kartony, duży karton A1, kredki, flamastry, kleje nożyczki, pędzle, farby.

Dzień pierwszy: Wakacje coraz bliżej
Przebieg zajęć:
1. Powitanie. Nauka piosenki pt. „Niech żyją wakacje”, tekst: Ludwik Jerzy Kern
1. Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
Ref. Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka
Będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.
Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali
W srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las
I niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.
2. Rozmowa z dziećmi na temat mijającego roku szkolnego. Szczere wyznania uczniów i nauczyciela,
odpowiedź na pytania: Co nam się w tym roku podobało, a co nie? Co nam się w tym roku udało,
a co nie? Co umiemy, a czego musimy się jeszcze nauczyć?
3. Przygotowanie tajemnej listy: Na dużym kartonie, markerem chętni uczniowie wypisują tegoroczne
osiągnięcia oraz zadania na przyszły rok. Zapakowaną listę chowamy w tajemne miejsce w klasie, np.
na dnie szafy.
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4. Wspólne oglądanie filmu „Podróż za jeden uśmiech” – w reżyserii S. Jędryki, źródło:youtube.com –
rozmowa z dziećmi na temat historii przedstawionej w filmie, analiza wybranych przygód bohaterów,
wyciągnięcie wniosków (wzbogacenie własnej wiedzy i doświadczeń).
5. Gry i zabawy na świeżym powietrzu z elementami toru przeszkód.

Dzień drugi: Jesteśmy mili i grzeczni
Przebieg zajęć:
1. Powitanie. Rozmowy z dziećmi, zadania i zabawy własne uczniów, przygotowanie do zajęć.
2. Rozmowa z dziećmi o tym, co to jest savoir-vivre ( z jęz. francuskiego – znajomość życia, postępowania), znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, umiejętność postępowania
w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.
Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:
– nakrywania, podawania do stołu i jedzenia oraz picia,
– wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
– form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach),
– komunikacji (także telefonicznej i internetowej),
– zachowania się w szczególnych sytuacjach.
3. Wyjaśnienie dzieciom, że savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się od
siebie w zależności od regionu świata. Znajomość zasad savoir-vivre jest jednym z wyznaczników
kultury osobistej człowieka. (Wikipedia.pl)
4. Nauka nakrywania do stołu z wykorzystaniem, obrusów, serwetek, naczyń i sztućców.
5. Układanie zadań tekstowych do działań matematycznych w zakresie 20 na podstawie pokazanych
przez nauczyciela ułożeń zastawy stołowej. Zapisywanie działań i rozwiązań zadań do zeszytów.
6. Rozmowa z dziećmi o zasadach utrzymywania higieny osobistej i porządku wokół własnej osoby
i wśród swoich rzeczy np. w pokoju. Nauka składania ubrań.
7. Przedstawienie uczniom niektórych zasad dobrego zachowania z dawnych czasów i próba ich zastosowania:
Zasady dotyczące nakrywania i podawania potraw:
Najbardziej chyba widać braki w wychowaniu oraz nieznajomość zasad savoir-vivre w czasie jedzenia. Jakiś czas temu firma Ernst & Young zapraszała kandydata do pracy do restauracji i obserwowała
jego zachowanie przy stole. Gdy osoba ta soliła potrawę przed spróbowaniem, była odrzucana...
Noże, widelce i łyżki układamy wg kolejności spożywanych dań.
Kieliszki, szklanki ujmujemy prawą ręką, więc stawiamy je po prawej stronie i ustawiamy wg kolejności użycia.
Dania podzielone na porcje i zupy podaje się z prawej strony, natomiast te do nakładania z półmiska
z lewej strony. Napoje nalewa się z prawej strony. Talerze brudne zabiera się z prawej strony, a czyste
stawia się z lewej strony.
Z wizytą:
Gdy idzie się z wizytą to gospodarze witają z uśmiechem w drzwiach przybyłych gości, mężczyzna
pomaga się kobiecie rozebrać, wiesza ubranie na wieszak lub podaje gospodarzowi do powieszenia,
następnie sam się rozbiera i po zdjęciu okryć gospodarze witają się z gośćmi już bardziej serdecznie.
Gospodarze pierwsi wyciągają ręce na powitanie. W przypadku, gdy są to dwie pary witają się one
w kolejności: kobieta z kobietą, potem kobiety z mężczyznami, a następnie mężczyzna z mężczyzną,
co pozwala uniknąć krzyżowania się rąk.
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Gospodarze witają gości na stojąco, natomiast goście postępują inaczej; kobiety z reguły siedzą przy
powitaniu (wstają, gdy witają się ze starszą lub w podobnym wieku kobietą). Mężczyźni witając się
z kobietą wstają . Witając się z mężczyzną powinni się tylko lekko unieść. Dorośli podczas wizyty bezwarunkowo pilnują swoich pociech, którym nie wolno biegać, krzyczeć i skakać. Nie wolno również
zaglądać do szaf i szafek gospodarzy. Dzieci nie powinny siedzieć przy tym samym stole co dorośli.
Taniec
Mężczyzna zaprasza do tańca kłaniając się i mówiąc: „Czy mógłbym prosić Panią do tańca” lub w bardziej zażyłych kontaktach „Zatańczymy?”.
Gdy kobiecie towarzyszy mężczyzna można spytać, „Czy nie ma Pan nic przeciwko, że poproszę Pana
małżonkę/partnerkę do tańca?”. Niektórzy uważają, że w dzisiejszych czasach nie powinno się tego
stosować, gdyż kobiety są bardzo samodzielne i nie są własnością mężczyzny i potrafią same zadecydować. Uważam jednak, że jest to ładny zwyczaj i cieszę się, że jeszcze wiele osób go stosuje.
Kobiety nie powinny prosić mężczyzn do tańca za wyjątkiem białego walca. Jednak w zażyłych kontaktach, kobiety czasami proponują taniec: „Zamawiam następny taniec”, „Zatańczymy?”. Jakkolwiek
jest wielu zwolenników tego zwyczaju, ja osobiście jestem przeciwna. Uważam, że mimo równouprawnienia, prosić do tańca i oświadczać się powinni tylko mężczyźni.
Po zakończonym tańcu mężczyzna powinien podziękować i odprowadzić partnerkę z powrotem
(w żadnym wypadku nie zostawiać jej na środku sali!!!). W czasie proszenia do tańca i dziękowania za
taniec mężczyźni czasami całują kobietę w rękę, jednak nie jest to konieczne, choć wiele kobiet to lubi.

Dzień trzeci: Zdrowo się odżywiamy
Przebieg zajęć:
1. Powitanie, przygotowanie do zajęć.
2. Rozmowa na temat prawidłowego odżywiania się dzieci. Pokaz piramidy żywieniowej – Grafika Google.
3. Rozmowa z dziećmi na temat ich odżywiania. Przedstawienie przez dzieci swoich, przykładowych
jadłospisów, zapisanie ich na kartkach. Konfrontacja jadłospisów – dzieci uzupełniają swoje jadłospisy o produkty z piramidy żywieniowej. Sprawdzenie zapisów przez nauczyciela, przepisanie ich do
zeszytu.
4. Przygotowanie produktów i narzędzi kuchennych. Nauka robienia kanapek. Omówienie zasad higieny i postępowania z narzędziami kuchennymi. Nakrycie stołu. Wspólny posiłek.
5. Słuchanie czytanej przez nauczyciela książki pt. „Jacek, Wacek i Pankracek” Miry Jaworczakowej.
Rozmowa z dziećmi na temat wrażeń jakie odniosły po wysłuchaniu tekstu.
6. Kontynuacja nauki śpiewania piosenki pt: „Niech żyją wakacje”.

Dzień czwarty: PIERWSZAKI NA WAKACJACH! – projekt edukacyjny
Przebieg zajęć:
1. Przygotowanie do wystawienia przedstawienia do którego próby przeprowadzano od dwóch tygodni. Na przedstawienie zapraszamy rodziców, innych uczniów swojej szkoły.
2. Przygotowanie scenografii – malowanie na dużym formacie farbami. Nauczyciel szkicuje na przyczepionych arkuszach papieru pakowego zarys ruin greckich, gaju oliwnego, góry Olimp; uczniowie według instrukcji wypełniają kontury farbami.
3. Wystawienie przedstawienia „PIERWSZAKI NA WAKACJACH!”. (scenariusz przedstawienia został
zamieszczony w XXXV bloku tematycznym).
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4. Wspólne śpiewanie piosenki: „Niech żyją wakacje!”.
5. Rozmowa z uczniami na temat bezpiecznych wakacji, przypomnienie niektórych zasad gwarantujących bezpieczne spędzenie wakacji.
6. Rozdanie dyplomów i nagród dla uczniów klasy I za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w minionym roku szkolnym.
7. Podziękowanie rodzicom uczniów klasy I za współpracę ze szkołą.
8. Porządki w klasie, omówienie oficjalnych uroczystości zakończenia roku szkolnego dla całej szkoły.

Zajęcia komputerowe
Zabawy komputerowo – matematyczno-logiczne: www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci2.plp

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
1. Gry i zabawy ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu.
2. Ćwiczenia gimnastyczne : Gry w piłkę.

Dzień piąty: UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

MATERIAŁY DODATKOWE
Załącznik 1.
Tropy leśnych ssaków.
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Załącznik 2.
Kontur postaci.

Data/dzień

Doniczka I
rzeżucha

Doniczka II
fasola

Doniczka III
cebula

Podstawka I
rzeżucha
podlewanie
obfite

Podstawka II
rzeżucha
podlewanie do
wykiełkowania
nasion

Podstawka III
rzeżucha
Pojemnik szklany I
podlewanie
z wodą – fasola
i zaciemnienie po
wykiełkowaniu

DZIENNIK OBSERWACJI WZROSTU ROŚLIN
Pojemnik szklany II
z wodą – fasola
przykryta po
wykiełkowaniu
łodygi
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Pora
roku

PRZEDWIOŚNIE

WIOSNA

LATO

Data

Rozwój liści
(długość
pąków) na
drzewach

Wygląd drzew

Wygląd
krzewów

Wygląd
kwiatów

Zachowania
ptaków

Zachowania
ssaków

Zachowania
owadów

KARTA OBSERWACJI PRZYRODY
Zachowania
ludzi

Stan pogody
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Załącznik 6.
Wykonaj działania w tabelkach:

Załącznik 7.
Aby odczytać hasło wykreśl w tabeli wyrazy – nazwy zwierząt, które spały zimą.
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Załącznik 8.
Uzupełnij tekst wyrazami: podróż, rakieta, skafandry, startować, Ziemia, Błękitną Planetą.

Dziś wyruszamy w kosmiczną .................................... . R ….................................. . już
gotowa. Czas założyć ….................................... . Tomek, Kasia i Zosia wchodzą
do środka i siadają w wygodnych fotelach. Obsługa dba, by wszystkie
pasy członków załogi były zapięte. Silniki odpalone, zaraz będziemy
….................................... . Ach, ach, jak wspaniale! Nasza .…....................................
jest z góry taka piękna. Im wyżej lecimy, tym bardziej robi się niebieska.
Dlatego nazywa się ją B............................................... P................................................ .

Załącznik 9.

„Odważna Kasia”
Kasia to bardzo odważna dziewczynka, niczego się nie boi. Mogłaby
nawet polecieć na wycieczkę w Kosmos. Jej tata jest przecież kosmonautą.
Kasia bardzo chce być taka jak tata. Uczy się pilnie, bo wie, że kosmonauta
musi umieć wiele rzeczy. Chętnie czyta, starannie pisze, uczy się liczyć.
Umie już dodawać i odejmować do dziesięciu. Kasia chętnie również
rysuje i śpiewa. Doskonale wykonuje ćwiczenia na wychowaniu fizycznym.
Tak wiele musi przecież umieć, żeby zostać kiedyś kosmonautką.
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Załącznik 10.
Kolorowanki do piosenki „Trzej Kosmici”
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Załącznik 11.
1. Dopisz w pustych kratkach taką liczbę, aby działanie zawsze miało wynik 20.

18

10
6

13
12

4
20

15

2. Rozwiąż zadanie i narysuj do niego rysunek:

Tereska wybrała się na łąkę i pole. Zebrała tam kwiaty na piękny bukiet.
W bukiecie miała 10 rumianków, 4 maki i 6 chabrów.
Ile kwiatów zebrała Tereska?
Rozwiązanie: .....................................................................................................................
Odpowiedź:

Rysunek:

165

PORADNIK METODYCZNY DO PROGRAMU ZOSTAŃ NOBLISTĄ Kl. I, cz. 2
Załącznik 12.

Żeby powstał chleb rolnik musi posiać w polu ziarno. Po zbiorze
młynarz mieli to ziarno na mąkę. Piekarz do mąki dodaje drożdże, sól
i wodę, wszystko to miesza i piecze. Tak powstaje chleb, który kupujemy
w sklepie i jemy na śniadanie.

Załącznik 13.
„Dzień dobry” w różnych językach.

– po arabsku – pamiętajmy, że pismo to czytamy od prawej strony do lewej –
ṣabāḥ al-ẖáyr

– po japońsku – konniczi wa
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– po angielsku

Good Morning
– po niemiecku

guten Morgen
– po rosyjsku – dobroje utro

доброе утро
– po francusku – bążur

bonjour
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– po hawajsku

aloha
– po ukraińsku

добрий день
– po litewsku

labas rytas
– po łotewsku

labdien
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– po estońsku

Tere hommikust
– po białorusku

добры дзень
– po czesku

dobré jitro
– po słowacku

dobré ráno
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Załącznik 14.
Uzupełnij działania pomiędzy liczbami:

5

4

+3
8

14

17

20
10
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Załącznik 15.

„W teatrze”
Dominika i Patryk to rodzeństwo. Mieszkają w niewielkiej miejscowości koło
Lublina. Pewnego wieczoru rodzice zrobili im prawdziwą niespodziankę. Mama
przygotowała dzieciom odświętne stroje, rodzice również ubrali się bardzo
ładnie i wszyscy pojechali do teatru na Starym Mieście. Tam, z okazji Dnia Dziecka
wystawiane było przedstawienie dla dzieci, o Jasiu i Małgosi. Wszyscy świetnie
się bawili i zadowoleni z miło spędzonego wieczoru wrócili do domu.
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Załącznik16.
Rozwiązywanie zadań.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tata Wiktora jest biznesmenem, prowadzi restaurację. We wtorek 12
osób zamówiło obiad, a 6 tylko deser.
---------------------------------------------------------------------------------------------Mama Zosi jest fryzjerką. Pod koniec tygodnia ma zawsze bardzo duży ruch
w zakładzie. Ostatnio uczesała 15 pań i obcięła włosy 5 panom.
---------------------------------------------------------------------------------------------Mama Franka jest gospodynią domową. Dla całej rodziny musi robić dużo
kanapek. Codziennie robi 5 kanapek dla taty, 2 kanapki dla Franka i 1
kanapkę dla Justynki, młodszej siostry Franka.
---------------------------------------------------------------------------------------------Tata Zbyszka jest rolnikiem. Wyhodował 20 świnek. W środę sprzedał 6
z nich.

---------------------------------------------------------------------------------Załącznik 17.
Przeczytaj tekst, uzupełnij luki w zdaniach.

Tata Zenka jest …..................................... . Nosi mundur i łapie przestępców.
Mama Małgosi jest …................................. . Leczy chore dzieci. Wujek Pawła jest
…...................................... . Gasi pożary. Numer telefonu na Policję to................ .
Na Pogotowie dzwonimy pod numer …............ . Straż wzywamy dzwoniąc
pod numer …........... Istnieje również jeden główny numer alarmowy, to:
…........... .
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Załącznik 18.

KARTA PRACY UCZNIA
1. W kratki nad zdaniami wstaw odpowiednią liczbę, wskazującą, która z kolei jest to czynność podczas
przechodzenia przez jezdnię.

Dzieci przechodzą przez jezdnię.

Dzieci patrzą w lewą stronę.

Dzieci patrzą drugi raz w lewą stronę.

Dzieci patrzą w prawą stronę.

Dzieci zatrzymują się przed przejściem.

2. Oblicz w pamięci, zapisz wynik.

14 + 3 + 2= ….................

20 – 5 – 5 = ….................

8 + 2 + 7 = …..................

18 – 8 – 5 = ….................

10 + 5 + 5 = …................

17 – 2 – 5 = ….................
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Załącznik 19.

REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN
Uczeń i rodzice ucznia zobowiązani są zapoznać się z zasadami Regulaminu wyjazdu na basen
oraz bezwzględnie się do nich stosować.

1. Zbiórka przed szatnią szkolną.
2. Wychodzimy ze szkoły, spokojnie wsiadamy do autokaru i zajmujemy miejsca.
3. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach i nie wychylamy się
przez okna. Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.
4. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki z winy ucznia odpowiadają rodzice.
5. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się w pary,
na basen wchodzimy na znak wychowawcy.
6. Zgłaszamy wychowawcy wszelkie objawy złego samopoczucia.
7. Nigdy nie oddalamy się od grupy pod żadnym pozorem.
8. W szatni na basenie zajmujemy wyznaczone miejsca, dbamy o porządek.
9. Informujemy wychowawcę o chęci wyjścia do toalety.
10. Zachowujemy się kulturalnie. W przebieralni i pod natryskami zachowujemy się bezpiecznie.
11. Kategorycznie zabrania się:
– wchodzenia do wody i opuszczania pływalni bez pozwolenia wychowawcy,
– biegania po śliskich i mokrych powierzchniach,
– niezorganizowanych skoków do wody.
12. Po zakończeniu zajęć na basenie, idziemy pod prysznic, do szatni – wycieramy się,
przebieramy, suszymy włosy (zwłaszcza zimą) zbieramy się w grupę i przechodzimy
do autokaru za wychowawcą.
13. Po powrocie do szkoły rozchodzimy się do domu z rodzicami lub idziemy na dalsze zajęcia.

Odczytuje dane z wykresu.

Obserwuje zmiany w pogodzie.

Tworzy swobodne, krótkie wypowiedzi.

Rozpoznaje i wykonuje wybrane znaki z alfabetu migowego.

Samodzielnie buduje i zapisuje zdania.

Wymienia cechy charakteru i upodobania kolegów i koleżanek.

Układa zdanie z rozsypanki wyrazowej.

Przepisuje i pisze samodzielnie wyrazy i proste zdania z poznanymi
literami.

Płynnie czyta proste teksty z właściwą intonacją.

Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
NISKI

BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA LUTY

Tabela 2

3. KARTY OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA
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Rozpoznaje napotkane tropy zwierząt.

Wie, jakie są zagrożenia wynikające z kontaktów z dzikimi zwierzętami.

Planuje wyprawę do lasu w celu obserwacji.

Wyjaśnia zjawisko powstawania dnia i nocy.

Wymienia nazwy planet Układy Słonecznego.

Wymienia formy przystosowania zwierząt do zimy.

Rozpoznaje wybrane ssaki, ptaki i owady.

Pomaga zwierzętom podczas zimy.

Dobiera odpowiedni ubranie do pory roku.

Odczytuje wskazania termometru.

Stosuje odpowiednie symbole przedstawiające stan pogody w danym dniu.

Prowadzi proste doświadczenia.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
NISKI

BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA LUTY

cd. Tabela 2
174

MARIA HAWRYLAK, URSZULA TYLUŚ

Wyjaśnia sposób zapisywania cyfr rzymskich.

Wymienia nazwy miesięcy w kolejności.

Mierzy wysokość osób dowolnymi sposobami.

Odmierza produkty sypkie różnymi miarkami.

Waży produkty różnymi sposobami.

Ilustruje i odczytuje symbole do kalendarza pogody.

Wymienia elementy pogody.

Samodzielnie wykonuje proste eksperymenty

Wymienia główne części budowy ciała człowieka.

Rozpoznaje i nazywa pokarmy dla ptaków różnego pochodzenia.

Zapisuje lub ilustruje prowadzone obserwacje.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
NISKI

BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA LUTY

cd. Tabela 2

175

PORADNIK METODYCZNY DO PROGRAMU ZOSTAŃ NOBLISTĄ Kl. I, cz. 2

BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

BARDZO
NISKI

Podpis nauczyciela ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Zdobywa informacje z różnych źródeł

Planuje wspólne zajęcia z kolegą lub koleżanką

Uczestniczy w grach i zabawach zespołowych

Posługuje się komputerem

Rozpoznaje emocje po mimice twarzy.

Wyraża emocje mimiką.

Wykonuje prace plastyczne wykorzystując różne techniki.

Odczytuje pełne godziny na zegarze.

Posługuje się kalendarzem w celu zapisania daty.

Posługuje się terminami: I i II półrocze.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA LUTY

cd. Tabela 2
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Układa wyrazy i zdania z rozsypanki sylabowej.

Czyta wyrazy i zdania z poznanymi literami.

Układa i pisze wyrazy i zadania z poznanymi literami.

Odgrywa scenki rodzajowe typu: zawody sportowe, nagrywanie filmu, recital
piosenki itd.

Podaje znaczenie słowa „przyszłość”.

Określa, kim jest odkrywca, badacz, wynalazca.

Planuje organizację imprezy.

Układa i zapisuje proste wypowiedzi: życzenia.

Przepisuje i pisze starannie z pamięci i ze słuchu.

Ocenia postępowanie osób i postaci fikcyjnych.

Wypowiada się na temat wysłuchanych wierszy, lektury i innych tekstów.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA MARZEC

Tabela 3
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Wyjaśnia pojęcie „wiatr”, wymienia rodzaje wiatru.

Wie, jakie czynności porządkowe wykonują ludzie wiosną.

Segreguje odpady.

Rozumie skutki wypalania traw.

Zapisuje dowolnym sposobem obserwacje w dzienniczku.

Wykonuje proste eksperymenty i dokonuje ich obserwacji.

Sporządza dowolnymi sposobami notatki z obserwacji przyrody.

Przewiduje skutki nieodpowiedniego postępowania i dalszy ciąg wydarzeń.

Ilustruje ruchem słuchane utwory literackie.

Wypowiada się na temat piękna utworów literackich.

Recytuje z pamięci poznane wiersze.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA MARZEC

cd. Tabela 3
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Mierzy dowolnymi sposobami odległość.

Zaznacza wyniki rozwiązania na osi liczbowej.

Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10.

Waży przedmioty i produkty różnymi sposobami.

Odczytuje wskazania temperatury na termometrach.

Zna pracę ludzi w różnych zawodach.

Analizuje dane zawarte w kalendarzu pogody.

Rozpoznaje i nazywa ptaki przylatujące i pozostające u nas na zimę
– rozróżnia wybrane krzewy i drzewa.

Wymienia sposoby zachowania się, w chwili zagrożenia silnym wiatrem.

Wylicza pożyteczne znaczenie wiatru.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA MARZEC

cd. Tabela 3
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BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

BARDZO
NISKI

Podpis nauczyciela ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Aktywnie i świadomie uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.

Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

Rozpoznaje kolory i piękno w otoczeniu.

Wykonuje ciekawe, staranne prace plastyczne w podanej technice.

Wykonuje prace techniczne zgodnie z podaną instrukcją.

Naśladuje odgłosy otoczenia.

Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

Przelicza elementy w zakresie 16.

Rozwiązuje proste zadania tekstowe.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA MARZEC

cd. Tabela 3
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Wie jak wygląda: rakieta, wahadłowiec, samolot dwupłatowy, samolot
odrzutowy.

Umie odtwarzać z pamięci wiersze i piosenki.

Umie zapisać proste zdania do zeszytu i uzupełnić tekst z lukami.

Dobiera podpis do obrazka.

Umie zapamiętać krótką rymowankę o różnej tematyce.

Czyta proste zdania.

Potrafi odczytać tekst napisany literami drukowanymi i pisanymi.

Dobiera podpis do obrazka.

Umie ułożyć obrazek w całość, omówić co przedstawia.

Umie słuchać uważnie czytany przez nauczyciela tekst.

Zna zwyczaje i symbole wielkanocne.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA KWIECIEŃ

Tabela 4
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Oblicza działania matematyczne z zastosowaniem dodawania i odejmowania
w zakresie 10, 20, 50.

Oblicza działania matematyczne z zastosowaniem dodawania i odejmowania
w zakresie 17.

Układa sylwety wg wzrastającej liczby wyników rozwiązywanych zadań.

Porównuje liczebność zbiorów.

Rozpoznaje na obrazkach największe miasta Polski, dobiera podpisy do
obrazków.

Wie, że stolicą Polski jest Warszawa.

Wie, co otrzymujemy dzięki hodowli zwierząt.

Wie, jakie prace wykonywało się kiedyś w domu wiejskim: pieczenie chleba,
wyrabianie masła, itp.

Nazywa i rozpoznaje zwierzęta w gospodarstwie wiejskim.

Zna nazwy ośmiu planet układu słonecznego i wymienia je.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA KWIECIEŃ

Tabela 4
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Potrafi skomponować akompaniament na instrumentach perkusyjnych.

Wykonuje wycinanki o zróżnicowanym stopniu trudności.

Umie na podstawie pokazu i ustnego polecenia wykonać z plasteliny płaski
model Ziemi.

Potrafi wyciąć elementy potrzebne do wykonania pracy: planety, gwiazdki wg
wzoru i skomponować pracę.

Umie wykonać kompozycję plastyczną z elementami abstrakcji.

Umie wyciąć elementy palmy wielkanocnej wg wzoru z papieru kolorowego
i skomponować pracę.

Stosuje określenia: z prawej, z lewej strony.

Rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Zna figury geometryczne.

Rozwiązuje, układa i przekształca zadania z treścią w znanym zakresie.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA KWIECIEŃ

cd. Tabela 4
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BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

BARDZO
NISKI

Podpis nauczyciela ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykazuje się odpowiednią sprawnością fizyczną podczas planowanych
ćwiczeń.

Zgodnie bawi się z innymi dziećmi.

Zgodnie współdziała podczas pracy z innymi dziećmi.

Potrafi wyszukać potrzebne informacje.

Potrafi pracować na komputerze.

Potrafi bawić się z innymi dziećmi przy muzyce.

Umie zapamiętać krótką piosenkę i ułożyć do niej akompaniament perkusyjny.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA KWIECIEŃ

cd. Tabela 4
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Układa życzenia.

Czyta ze zrozumieniem proste polecenia i teksty, umie je opowiedzieć.

Potrafi zapisać i przepisać tekst.

Potrafi odczytać tekst napisany literami drukowanymi i pisanymi.

Dobiera podpisy do obrazków.

Umie ułożyć obrazek w całość, omówić co przedstawia.

Umie zapamiętać krótką rymowankę o tematyce patriotycznej.

Rozumie, co znaczy słowo: patriotyzm.

Potrafi podać wyrazy, które kojarzą się z tematem Ojczyzna.

Zna symbole narodowe.

Wie, jak nazywa się kraj, w którym mieszka, województwo i miejscowość.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA MAJ

Tabela 5
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Poszerza wiedzę o historii i kulturze swojego regionu.

Rozumie konieczność ochrony przyrody żywej i nieożywionej.

Zna różne formy ochrony przyrody (park krajobrazowy, rezerwat, pomnik
przyrody, rośliny i zwierzęta chronione),

Potrafi dostrzec pozytywny i negatywny wpływ człowieka na kształtowanie
środowiska.

Dostrzega piękno przyrody i czuje poczucie więzi z naturą.

Umiejętnie prowadzi obserwacje.

Rozpoznaje pospolite i chronione gatunki roślin i zwierząt, występujące
w naszym regionie .

Rozumie znaczenie słowa szacunek w odniesieniu do rodziców.

Potrafi podać słowa, które kojarzą się z rodziną.

Umie zapamiętać krótka rymowankę i powiedzieć ją z odpowiednią intonacją.

Potrafi wypowiadać się na określony temat.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA MAJ

cd. Tabela 5
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MARIA HAWRYLAK, URSZULA TYLUŚ

Starannie wykonuje prace plastyczne i techniczne.

Sprawnie posługuje się nożyczkami.

Porównuje liczebność zbiorów.

Umie odmierzać odległość linijką

Oblicza działania matematyczne z zastosowaniem dodawania i odejmowania
w zakresie 20.

Układa treść prostych zadań tekstowych do podanej formuły.

Rozwiązuje zadanie tekstowe.

Rozumie treść zadania .

Rozumie konieczność prawidłowego odżywiania poprzez jedzenie owoców
i warzyw.

Rozpoznaje różne rodzaje krajobrazów Polski.

Potrafi wskazać na mapie państwa, które graniczą z Polską i odczytać ich
nazwy.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA MAJ

cd. Tabela 5
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BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

BARDZO
NISKI

Podpis nauczyciela ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie współdziała podczas pracy z innymi dziećmi.

Potrafi wyszukać potrzebne informacje.

Przestrzega ustalonych w zabawie reguł.

Aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach.

Umiejętnie współpracuje w zespole oraz akceptuje innych.

Zgodnie bawi się z innymi dziećmi.

Potrafi pracować na komputerze.

Przyjmuje pozycję zasadniczą podczas śpiewania hymnu.

Śpiewa poznane piosenki.

Umie śpiewać hymn.

Zna tańce narodowe, potrafi zatańczyć krok podstawowy poloneza.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA MAJ

cd. Tabela 5
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MARIA HAWRYLAK, URSZULA TYLUŚ

Rozumie, że w kontaktach z osobami dorosłymi musi umieć odmawiać
w sytuacjach zagrażających jego bezpieczeństwu.

Wie, jak prawidłowo zareagować w razie pożaru, powodzi, huraganu, burzy
oraz w sytuacjach nietypowych takich jak zagubienie się w lesie lub w mieście.

Wie i rozumie, jakie mogą grozić mu niebezpieczeństwa podczas zabaw
w wodzie, spotkania z psem, nieprawidłowego poruszania się po drodze,
w kontakcie z urządzeniami mechanicznymi (maszynami rolniczymi).

Pisze z pamięci wyrazy i zdania.

Potrafi słuchać opowiadań.

Rozumie, ze poprawna wymowa jest potrzebna w celu prawidłowego
komunikowania się z innymi ludźmi.

Czyta proste zdania, układa zdania z rozsypanki wyrazowej.

Potrafi odczytać tekst napisany literami drukowanymi i pisanymi.

Umie ułożyć obrazek w całość, omówić co przedstawia, dobiera podpis do
obrazka.

Z ciekawością słucha informacji o życiu dzieci w innych krajach,
z zainteresowaniem ogląda obrazy.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA CZERWIEC

Tabela 6
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Rozumie swoje prawa i obowiązki jako dziecka.

Potrafi zapamiętać piosenkę i zaśpiewać ją.

Rozpoznaje różne rodzaje głosu ludzkiego.

Umie wyciąć elementy i pomóc w wykonaniu dekoracji do przedstawienia
teatralnego .

Potrafi malować farbami na dużym formacie.

Umie wyciąć elementy i skomponować obraz.

Rozwiązuje i układa rozmaite zadania tekstowe.

Oblicza działania matematyczne z zastosowaniem dodawania i odejmowania
w zakresie 20.

Zna numery alarmowe.

Zna i respektuje podstawowe zasady w ruchu drogowym.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA CZERWIEC

cd. Tabela 6
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MARIA HAWRYLAK, URSZULA TYLUŚ

BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

BARDZO
NISKI

Podpis nauczyciela ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Potrafi korzystać z komputera, aby wyszukać potrzebne informacje.

Wie, że konieczne jest dbanie o własną higienę.

Rozumie zasady prawidłowego odżywiania się.

Umie prawidłowo zachowywać się w różnych sytuacjach i miejscach.

Umie dokonać samooceny swojej pracy w minionym roku szkolnym.

Potrafi prawidłowo zachowywać się w teatrze.

Zgodnie bawi się z innymi dziećmi.

Zgodnie współdziała podczas pracy z innymi dziećmi.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA CZERWIEC

cd. Tabela 6
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Zna liczby w zakresie 20.

Wypowiada się na temat treści wysłuchanych tekstów.

Poprawnie pisze wyrazy i zdania.

Recytuje poznane wiersze.

Pisze z pamięci.

Czyta płynnie i wyraziście teksty.

Potrafi sformułować treść krótkiej wypowiedzi.

Potrafi formułować dłuższe wypowiedzi na określony temat.

Potrafi odpowiadać na zadawane pytania.

Wypowiada się na podany temat.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA DRUGI SEMESTR

Tabela 7
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MARIA HAWRYLAK, URSZULA TYLUŚ

Zna figury geometryczne.

Dokonuje prostych obliczeń kalendarzowych.

Zna nazwy poznanych roślin i zwierząt.

Zna nazwy pór roku i potrafi wskazać ich charakterystyczne cechy.

Zna nazwy miesięcy.

Wykonuje proste obliczenia zegarowe.

Rozpoznaje godziny na zegarze.

Rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Dodaje i odejmuje w zakresie 20.

Przelicza elementy zbiorów.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
BARDZO
NISKI

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA DRUGI SEMESTR

cd. Tabela 7
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BARDZO
WYSOKI
WYSOKI

PRZECIĘTNY

NISKI

BARDZO
NISKI

Podpis nauczyciela ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne i chętnie uczestniczy w grach
i zabawach.

Ilustruje ruchem określone melodie.

Potrafi korzystać z komputera.

Śpiewa piosenki.

Zna sposoby ochrony przyrody.

Wie, jakie są zagrożenia środowiska naturalnego.

Potrafi korzystać z różnych materiałów i urządzeń.

Wykonuje prace plastyczne różnymi technikami.

Przewiduje skutki niewłaściwego zachowania.

Dokonuje prostych obliczeń pieniężnych.

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE

POZIOM OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................................................................................. Klasa ...................

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA ZA DRUGI SEMESTR

cd. Tabela 7
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MARIA HAWRYLAK, URSZULA TYLUŚ
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MARIA HAWRYLAK, URSZULA TYLUŚ

