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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Słuchanie i mówienie
Uczeń:
- Słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników, słucha ze zrozumieniem czytanych
przez dorosłego utworów
- Zna zasady kulturalnej rozmowy
- Mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób
- Mówi o swoich spostrzeżeniach, potrzebach i odczuciach
- Prowadzi rozmowy na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym,
inspirowane literaturą
- Tworzy opowiadania twórcze (np. wymyśla dalszy ciąg opowiadania, inne
zakończenie itp.)

Czytanie i pisanie
Uczeń:
- Rozpoznaje wszystkie litery alfabetu (małe i wielkie, pisane i drukowane)
- Czyta głośno i poprawnie wyrazy oraz krótkie, nieskomplikowane teksty.
Rozumie przeczytany tekst
- Pisze kształtne litery, poprawnie je łączy oraz dba o ich równomierne położenie i
jednolite pochylenie
-Pisze proste, krótkie zdania
- Przepisuje litery, wyrazy, krótkie zdania
- Pisze z pamięci wyrazy oraz proste, krótkie zdania

Poprawność językowa
Uczeń:
- Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, samogłoska,
spółgłoska, sylaba, litera, zdanie
- Dostrzega różnice pomiędzy zdaniami oznajmującymi, pytającymi,
rozkazującymi
-Stosuje zasady pisowni wielkiej litery w imionach, nazwiskach, miejscowości,
krajów, na początku zdania
- Pisze najczęściej spotykane wyrazy z trudnościami ortograficznymi
- Interesuje się książką i czytaniem
- Uczestniczy w zabawach teatralnych. Ilustruje gestem, mimiką, ruchem
zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego

Umiejętności matematyczne
Uczeń:
- Określa kierunki ruchu i ilustruje wzajemne położenie przedmiotów na
płaszczyźnie oraz w przestrzeni
- Porządkuje elementy w zbiorze według określonego warunku
- Porównuje liczebność zbiorów, używając określeń "o tyle więcej, o tyle mniej"
- Kontynuuje regularny wzór
- Układa obiekty w kolejności malejącej lub wzrastającej
- Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: prostokąt, trójkąt, koło, kwadrat
- Zapisuje za pomocą cyfr liczby w zakresie 20
- Porównuje liczby od 0 do 20
- Wyodrębnia w liczbie dwucyfrowej cyfry dziesiątek i jedności
- Rozwiązuje proste zadania tekstowe
- Układa treść zadania tekstowego do prostego zapisu liczbowego, rysunku,
schematu
- Zna będące w obiegu monety oraz banknoty o wartości 10 zł i 20 zł. Wskazuje
produkty droższe i tańsze.
- Wie, czym jest dług. Uświadamia sobie konieczność spłaty zaciągniętego
zadłużenia
- Mierzy długości posługując się linijką. Porównuje długości obiektów.
- Potrafi odczytać skróty, takich pojęć jak: centymetr (cm), kilogram (kg), litr (l)
- Nazywa dni tygodnia, miesiące roku, potrafi korzystać z kalendarza

Umiejętności przyrodniczo - geograficzne i społeczne
Uczeń:
- Rozpoznaje wybrane gatunki poznanych zwierząt i roślin. - Opisuje warunki
życia niektórych zwierząt i roślin. - Zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin, wie
jak się zachować w sytuacji zagrożenia. - Dostrzega zmiany zachodzące w
przyrodzie w różnych porach roku. Nazywa zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. - Obserwuje i prowadzi
nieskomplikowane doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wyciąga wnioski. Opisuje niektóre zwyczaje i obrzędy charakterystyczne dla polskiej kultury. Potrafi wymienić kilka zasad ochrony przyrody. Podejmuje działania na rzecz
ochrony przyrody w swoim środowisku. - Posługuje się bezpiecznie różnymi
urządzeniami elektrycznymi, zna zagrożenia z nimi związane. - Zna znaki
drogowe potrzebne pieszemu oraz zasady bezpiecznego poruszania się po

drogach. - Opisuje zagrożenia pożarowe i wie, jak się ich wystrzegać. - Zna i
stosuje zasady higienicznego trybu życia. - Bezpiecznie spędza wolny czas.

Rozwój artystyczny (zadania wykonywane dodatkowo)
Uczeń:
- Wykorzystuje różnego rodzaju techniki plastyczne
- Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
- Nazywa i rozpoznaje barwy, odróżnia je
- Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę,
potrafi wypowiedzieć się na ich temat
- Wykonuje nieskomplikowane rekwizyty (np. lalki, pacynki) i wykorzystuje je w
małych formach teatralnych
- Słucha różnych odmian muzyki
- Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
- Rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne
- Potrafi zaśpiewać polski hymn narodowy

Zajęcia komputerowe
Uczeń:
- Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie
- Ogląda grafiki i animacje z wykorzystaniem różnych programów
- Wie, w jaki sposób należy korzystać z komputera, aby nie narażać własnego
zdrowia
- Ma świadomość niebezpieczeństw czyhających na użytkowników Internetu
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