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EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Słuchanie 

• Słuchanie wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, nagrań audycji i aktorów jako 

przykładów właściwego wysławiania się w języku ojczystym. 

• Uważne słuchanie czytanych krótkich tekstów w celu zapamiętania, a następnie jak 

najwierniejszego odtworzenia ich treści. 

• Słuchanie i wykonywanie poleceń. 

• Odważne pytanie o znaczenie niezrozumiałych słów używanych przez nadawcę informacji. 

• Zachowanie kultury słuchania – życzliwe nastawienie do mówiącego; uszanowanie 

wyrażanych przez niego poglądów; cierpliwe wysłuchanie wypowiedzi do końca. 

Mówienie 

• Rozmowy z nauczycielem i dziećmi, pobudzanie do stawiania pytań. 

• Swobodne, samorzutne wypowiadanie się całymi zdaniami. Używanie zdań oznajmujących, 

pytających i rozkazujących; wypowiadanie własnego zdania w dyskusji. 

• Dobieranie słów adekwatnych do rodzaju i intencji wypowiedzi: przeprosin, zaproszenia, 

pochwały, nagany, odmowy, nakazu. 

• Opowiadanie treści obrazków i historyjek obrazkowych; nadawanie tytułów pojedynczym 

obrazkom i historyjkom jako wdrażanie do zwięzłego ujmowania treści. 

• Opowiadanie własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend. 

• Układanie opowiadań twórczych, np. podawania innego zakończenia utworu, dalszych 

losów bohatera. 

• Układanie zdań na temat różnych przedmiotów jako przygotowanie do opisu. 

• Opisywanie przedmiotów z otoczenia lub przedstawionych na obrazku. 



• Wygłaszanie z pamięci wierszy i krótkich fragmentów prozy. 

• Dbałość o kulturę mówienia; dobieranie właściwych słów i zwrotów, odpowiedzialność za 

słowa; mówienie prawdy. 

Czytanie 

• Sprawdzenie stopnia opanowania przez dzieci techniki czytania po klasie pierwszej. 

• Czytanie i rozumienie sensu uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków 

informacyjnych i napisów; dalsze doskonalenie umiejętności poprawnego czytania głośnego, 

indywidualnego i zbiorowego. 

• Czytanie całościowe wyrazów; płynne czytanie tekstów złożonych z krótkich zdań. 

• Systematyczne wdrażanie do uwzględniania znaków przestankowych: kropki, przecinka, 

pytajnika i wykrzyknika. 

• Umiejętne odczytywanie dialogów z podziałem na role. 

• Ciche czytanie ze zrozumieniem. 

• Oddawanie głosem nastroju wiersza. 

• Wyszukiwanie w tekście podanych wyrazów, zwrotów, fragmentów zabawnych, smutnych. 

• Czytanie z podziałem na role. 

• Wspólne czytanie fragmentów lektur wybranych przez nauczyciela. 

• Zachęcanie i wdrażanie do samodzielnego czytania lektur oraz czasopism dziecięcych. 

• Indywidualne czytanie dziecięcych książeczek i czasopism. 

• Zwracanie uwagi na higienę czytania (właściwa postawa, oświetlenie). 

Pisanie 

• Doskonalenie kształtu i czytelności pisma: poprawne łączenie liter w wyrazach, zachowanie 

proporcji liter wielkich i małych, rozmieszczanie liter i wyrazów w liniaturze; odstępy między 

wyrazami w zdaniu. 

• Przepisywanie wyrazów i krótkich zdań; przepisywanie połączone z uzupełnianiem tekstu. 

• Układanie wyrazów i zdań z rozsypanek sylabowych i wyrazowych. 

• Pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów z określoną trudnością ortograficzną oraz krótkich 

tekstów, omówionych wcześniej na zajęciach. 



• Zbiorowe i indywidualne układanie oraz zapisywanie zdań na dany temat. 

• Zbiorowe i indywidualne redagowanie i pisanie życzeń oraz listów do innych dzieci. 

• Zbiorowe redagowanie opowiadań na podstawie wydarzeń lub obrazów. 

• Wspólne redagowanie i zapisywanie kilkuzdaniowych opowiadań. 

• Indywidualne pisanie życzeń, listów i zaproszeń. 

• Tworzenie i pisanie swobodnych tekstów. 

Ortografia 

• Utrwalanie pisowni wyrazów z dwuznakami oraz liter oznaczających spółgłoski miękkie 

(zmiękczenie przez kreskę oraz przez i). 

• Pisanie wyrazów z ę i ą występujących w omawianych tekstach. 

• Pisanie wyrazów z utratą dźwięczności na końcu wyrazu (sad, chleb). 

• Pisownia wyrazów z ó i rz wymiennym; tworzenie rodziny wyrazów dla uzasadnienia ich 

pisowni. 

• Pisownia wyrazów z ó i rz niewymiennym oraz wyrazów z h. 

• Rozdzielna pisownia przyimka z rzeczownikiem. 

• Utrwalenie pisowni wyrazów wielką literą; początek zdania, imiona, nazwiska, nazwy miast, 

państw. 

• Pisownia najczęściej używanych skrótów: ulica – ul., numer – nr, strona – s., rok – r. 

• Opanowanie alfabetu i praktyczne jego zastosowanie we wspólnym wyszukiwaniu wyrazów 

w słowniczku ortograficznym. 

Kształcenie językowe 

• Rozpoznawanie zdań pojedynczych: oznajmujących, pytających, rozkazujących. 

• Rozpoznawanie liter, głosek i sylab w wyrazie; wyrazów w zdaniu, spółgłosek i samogłosek. 

• Rzeczowniki jako nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy; rodzaje rzeczownika: męski, żeński, 

nijaki oraz liczby rzeczownika: 

pojedyncza, mnoga. 

• Czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; liczby czasownika: pojedyncza, mnoga. 



• Zgodność form rzeczownika i czasownika w liczbie. 

Wiedza o literaturze 

• Wyodrębnianie w utworze literackim postaci, zdarzeń, miejsca i czasu akcji. 

• Wspólne ustalenie kolejności wydarzeń; porządkowanie i uzupełnianie planu wydarzeń. 

• Określanie nastroju utworu; wskazywanie w nim fragmentów humorystycznych, smutnych, 

budzących strach, wzruszających. 

• Próba określenia, w jaki sposób autor przedstawił dany nastrój. 

• Rozpoznawanie zwrotki w wierszu; rozpoznawanie i tworzenie rymów; dostrzeganie piękna 

i swoistości języka poezji. 

• Wartościowanie postaci i zdarzeń w utworze. 

Słownictwo 

• Systematyczne wzbogacanie czynnego słownictwa dziecka; wprowadzanie nazw 

przedmiotów, ich cech, czynności oraz 

wyrazów oznaczających proste stosunki przestrzenne i czasowe w związku ze 

spostrzeżeniami dzieci. 

• Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dziecka wyrazów i zwrotów związanych z ćwiczeniami w 

mówieniu, pisaniu i czytaniu, 

zastępowanie ich innymi. 

• Wyszukiwanie wyrazów o podobnym lub przeciwnym znaczeniu; tworzenie łatwych 

wyrazów pochodnych; wyrazy wieloznaczne, 

np. zamek. 

• Poznawanie i rozumienie przysłów związanych z porami roku (np. Kwiecień – plecień, bo 

przeplata trochę zimy, trochę lata.) 

i z zachowaniem ludzi (np. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.). 

Samokształcenie 

• Próby samodzielnego zapisywania nowo poznanych wyrazów. 

• Próby samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, np. słownika ortograficznego. 

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania 



(Wybór utworów z zestawu zaproponowanego w podstawie programowej z 14 lutego 2017 r.) 

• Alina i Czesław Centkiewiczowie, Zaczarowana zagroda 

• Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia 

• Maria Krüger, Karolcia 

• Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn 

• Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta 

• Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba 

• Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i 

legendzie 

• Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Stosunki przestrzenne 

• Utrwalanie umiejętności określania swojego usytuowania w przestrzeni. 

• Określanie położenia przedmiotów względem obserwatora oraz względem innych obiektów. 

• Doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków na kartce papieru i w przestrzeni: na 

lewo – na prawo, do przodu – do tyłu, na dół – do góry. 

• Zapoznawanie z kierunkami pośrednimi, np. w górnym prawym rogu, z lewej strony w 

dolnym rogu. 

• Ocenianie odległości między obiektami; mierzenie linijką niewielkich odległości. 

• Używanie ze zrozumieniem przyimków, np.: za, pod, nad, od, do wewnątrz, na zewnątrz, 

obok, w, zza. 

• Posługiwanie się pojęciami: pion, poziom, skos. 

Cechy wielkościowe 

• Porównywanie dwóch lub trzech przedmiotów według wybranej cechy: grubość, długość, 

szerokość, wysokość, ciężar, 

prędkość itp. 



• Porządkowanie przedmiotów według wielkości od najmniejszego do największego i na 

odwrót. 

• Porównywanie wielkości liczb i porządkowanie ich w ciągach rosnących lub malejących. 

Rozumienie liczb i ich własności 

Liczby w zakresie 100 

• Poznawanie kolejnych liczb dwucyfrowych; zapisywanie liczb cyframi. 

• Porównywanie liczb i porządkowanie ich w ustalonej kolejności rosnącej bądź malejącej. 

• Utrwalanie rozumienia przez dziecko dziesiątkowego systemu zapisywania liczb; 

wskazywanie w liczbie cyfry dziesiątek i cyfry jedności. 

• Porównywanie liczb; porządkowanie ich w ustalone ciągi liczbowe: rosnące, malejące. 

Posługiwanie się liczbami 

Działania na liczbach w zakresie 20 

Czytanie tekstów matematycznych 

• Rozwiązywanie zadań tekstowych prostych i złożonych. 

• Dokonywanie analizy treści zadań. 

• Zapoznanie z różnymi metodami rozwiązywania zadań tekstowych. 

• Przedstawianie struktury zadania tekstowego na rysunku schematycznym. 

Pojęcia geometryczne 

• Rozróżnianie figur z grupy wielokątów: trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty; 

czynnościowe badanie ich cech; dostrzeganie 

ich kształtów w otoczeniu; wyznaczanie ich na geoplanie. 

• Wprowadzenie pojęć: trójkąt, kwadrat, prostokąt; badanie charakterystycznych cech tych 

figur; dostrzeganie cech wspólnych 

i cech różniących. 

• Rysowanie odcinków o podanej długości; mierzenie długości wskazanych odcinków. 

 

 



Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych 

Zbiory 

• Kształcenie umiejętności grupowania przedmiotów według jednej cechy, dwóch lub kilku 

cech. 

• Tworzenie zbiorów przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem; ustalanie warunku 

spełnianego przez elementy wskazanego 

zbioru. 

• Tworzenie zbiorów liczb, np. zbiór liczb jednocyfrowych, zbiór liczb dwucyfrowych, zbiór 

liczb parzystych (w aktualnie 

realizowanym zakresie liczbowym). 

• Stosowanie schematów Venna do obrazowania treści zadań tekstowych. 

• Wykorzystanie szachów lub gier planszowych do rozwijania myślenia i rozumienia zasad. 

Pomiary 

Czas kalendarzowy 

• Wymienianie nazw kolejnych dni tygodnia; kształcenie rozumienia, że tydzień to 7 dni;  

że upływ tygodnia można odliczać od dowolnego dnia, np. od środy do środy, od piątku do 

piątku, i zawsze wymienimy wszystkie dni tygodnia. 

• Podawanie nazwy aktualnej pory roku.  

• Wymienianie nazw kolejnych miesięcy; zapisywanie dat. 

• Rozwiązywanie zadań na obliczanie upływu czasu kalendarzowego. 

Czas zegarowy 

• Odczytywanie z tarczy zegarowej pełnych godzin w systemie 12-godzinnym; używanie 

określeń: piąta rano, piąta po południu; 

jedenasta w nocy itp. 

• Zapoznanie z pojęciem minuty; odczytywanie godzin i minut w systemie 12-godzinnym, np. 

piętnaście minut po godzinie 

szóstej, za dwadzieścia minut godzina czwarta. 

• Wprowadzenie pojęć: doba, godzina, minuta, kwadrans. 



• Dokonywanie prostych obliczeń zegarowych. 

Długość 

• Mierzenie długości różnych przedmiotów linijką, metrem krawieckim, stolarskim. 

• Rysowanie i mierzenie długości odcinków. 

• Porównywanie długości mierzonych odcinków. 

• Wprowadzenie pojęcia metr. 

Masa 

• Ważenie na wadze szalkowej; odważniki 1 kg, 2 kg, 5 kg. 

• Odważanie żądanej ilości towaru; dosypywanie, odsypywanie, doprowadzanie wagi do 

równowagi. 

• Wprowadzenie pojęcia dekagram. 

• Dokonywanie prostych obliczeń wagowych. 

Pojemność 

• Odmierzanie płynów naczyniami i używanie określeń: litr, pół litra, ćwierć litra. 

• Proste obliczenia, w których występują pełne litry. 

Temperatura 

• Odczytywanie wskazań termometru zaokiennego i pokojowego. 

• Obliczanie różnicy temperatur. 

Obliczenia pieniężne 

• Rozumienie siły nabywczej poszczególnych monet i banknotów. 

• Rozwiązywanie zadań na różnorodne obliczenia pieniężne. 

• Rozumienie pojęć: cena, wartość zakupu, reszta. 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA 

Rozumienie środowiska społecznego 

Dziecko jako jednostka społeczna 



• Dostrzeganie swojej indywidualności w sferze: 

––fizycznej – dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie ludzi i ich fizycznej sprawności; 

––zmysłowej – zdobywanie umiejętności wykorzystywania zmysłów w poznawaniu świata; 

odczuwanie potrzeby ich doskonalenia; 

––emocjonalnej – rozpoznawanie i nazywanie emocji wyrażanych przez siebie i przez innych 

ludzi; dostrzeganie, że sposób 

ich wyrażania może być przyjemny bądź nieprzyjemny; uczenie się właściwego reagowania 

emocjonalnego w przeżywanej 

sytuacji oraz właściwego reagowania na zachowania emocjonalne innych ludzi; 

––intelektualnej – zdobywanie przeświadczenia, że umysł każdego człowieka to jego 

mądrość, jego wiedza; umysł należy 

ćwiczyć, doskonalić (rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, zadań matematycznych, rebusów, 

układanie w odpowiedniej 

kolejności obrazków historyjki obrazkowej itp.). 

• Poczucie własnej wartości – odkrywanie swoich możliwości w toku działania; nazywanie 

obszarów działania, w których 

dziecko czuje, że jest dobre bądź najlepsze z całego zespołu (np. Jestem dobry / dobra w 

majsterkowaniu; Jestem naj- 

lepszy / najlepsza w rzucaniu piłką do celu). 

Dziecko jako członek rodziny 

• Identyfikowanie się z rodziną i jej tradycjami – posługiwanie się swoim nazwiskiem; 

poznawanie imion i nazwisk dalszych 

krewnych; zapoznawanie się z historią rodziny; odczuwanie dumy z przynależności do 

rodziny; wskazywanie, z kogo 

i z czego odczuwa się dumę; chętne uczestniczenie w tradycjach i zwyczajach rodzinnych. 

• Tworzenie życzliwych więzi rodzinnych: 

––okazywanie miłości członkom rodziny; darzenie szacunkiem rodziców i dziadków; 

––pamiętanie o uroczystościach rodzinnych, składaniu życzeń, wręczaniu upominków; 

––odczuwanie i okazywanie radości i dumy z osiągnięć zawodowych rodziców i dziadków; 



––dostrzeganie i rozumienie potrzeb członków rodziny. 

• Podejmowanie i wypełnianie obowiązków domowych: 

––wypełnianie stałych obowiązków domowych bez przypominania; 

––utrzymywanie porządku w swoim pokoju; wspólne troszczenie się o estetykę mieszkania i 

otoczenia; 

––rozwijanie odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania i powierzone obowiązki. 

Dziecko jako członek społeczności szkolnej 

• Dziecko jako uczeń: 

––systematyczne poznawanie praw i obowiązków ucznia; pomaganie nauczycielowi w 

przygotowaniu pomocy dydaktycznych; 

sumienne pełnienie dyżurów w klasie; poszanowanie podręczników, przyborów szkolnych, 

sumienne wykonywanie 

powierzonych zadań edukacyjnych i organizacyjnych; odpowiednie zachowywanie się w 

klasie, w szatni, szkolnej świetlicy, 

bibliotece itp., poszanowanie wspólnego dobra; 

––rozbudzanie ciekawości poznawczej i cierpliwości w dochodzeniu do wiedzy; 

––traktowanie nauki szkolnej nie tylko jako obowiązku, ale także jako przyjemności; 

––poznawanie, jak uczą się dzieci w innych krajach, w szczególności w kraju nauczanego 

języka; 

––zdobywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji; 

––uczenie się właściwego reagowania emocjonalnego na sukces lub porażkę. 

• Dziecko jako członek społeczności klasowej: 

––staranie się o utrzymanie serdecznych stosunków z innymi dziećmi w klasie; okazywanie 

sobie życzliwości; uczenie się 

mówienia sobie miłych słów; wczuwanie się w przeżycia innych uczniów; 

––przestrzeganie kulturalnego odnoszenia się do siebie nawzajem, stosowanie zwrotów 

grzecznościowych (przepraszam, 

proszę, dziękuję); 



––dzielenie radości innych; gratulowanie koleżankom lub kolegom wygranej; 

––sprawianie radości innym dzieciom, składanie im życzeń imieninowych, wykonanych 

osobiście upominków; 

––opiekowanie się dziećmi potrzebującymi pomocy; właściwe odnoszenie się do dzieci 

niepełnosprawnych, dostrzeganie 

ich pozytywnych cech i zachowań; 

––unikanie krzyku, kłótni i innych zachowań agresywnych w kontaktach z rówieśnikami; 

––poszanowanie cudzej własności i wytworów pracy koleżanek lub kolegów, poszanowanie 

tajemnicy korespondencji 

(SMS, e-mail, list). 

Orientacja w czasie historycznym 

Wiedza o kraju ojczystym 

• Poznawanie historii swojej rodziny. 

• Rozumienie nazwy swego kraju, jego stolicy, barw, godła i hymnu narodowego; 

rozpoznawanie herbu Warszawy i swojego 

miasta. 

• Zdobywanie wiedzy o przynależności do Unii Europejskiej. 

• Poznawanie polskich legend i rocznic ważniejszych wydarzeń historycznych. 

• Zdobywanie informacji o życiu wielkich Polaków, z których jesteśmy dumni. 

• Uczestniczenie w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej. 

• Zapoznawanie z wybranymi zwyczajami i tradycjami polskimi. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Rozumienie środowiska przyrodniczego 

Jesień 

• W klasowym kąciku przyrody: 

––opieka nad roślinami i zwierzętami hodowanymi w kąciku przyrody; zbieranie okazów 



przyrodniczych; robienie bukietów 

z zasuszonych kwiatów; 

––obserwowanie wzrostu i rozwoju pelargonii lub innej rośliny; 

––obserwowanie budowy i trybu życia ślimaka; 

––prowadzenie kalendarza pogody; 

––prowadzenie eksperymentu przyrodniczego, np. Czy z kasztana wyrośnie drzewo?. 

• W ogrodzie lub na polu: 

––rozróżnianie i podawanie nazw warzyw (marchew, pietruszka, burak, sałata, kapusta, 

cebula, kalafior, dynia, fasola, 

pomidor); wymienianie nazw ich części (korzeń, liście, łodyga, kwiat, owoc) oraz 

wskazywanie części jadalnych; wartości 

odżywcze warzyw; surówki; różne sposoby przechowywania warzyw (suszenie, kiszenie, 

zamrażanie, przesypywanie 

piaskiem), przetwory (soki, sałatki, przeciery); 

––poznawanie chwastów (oset, pokrzywa, skrzyp, perz); uzasadnianie, dlaczego należy je 

usuwać; 

––rozpoznawanie i podawanie nazw ozdobnych roślin kwiatowych: aster, chryzantema, 

nasturcja, nagietek, malwa, pelargonia 

i inne rośliny dostępne do obserwacji; zabezpieczanie wieloletnich roślin kwiatowych przed 

zimą (np. róż); 

––szkodniki roślin: mszyce, pędraki, ślimaki; 

––zwierzęta pożyteczne: biedronki, żaby, jeże. 

• W sadzie: 

––rozpoznawanie i podawanie nazw drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa, brzoskwinia) i 

krzewów owocowych (agrest, 

malina, porzeczka); 

––sposoby zbierania i przechowywania owoców; higiena spożywania owoców; wartości 

odżywcze; sałatki owocowe; przetwory 



(kompoty, dżemy, soki); rola witamin w rozwoju organizmu; 

––zabezpieczanie drzew przed zimą. 

• W parku lub w lesie: 

––rozpoznawanie po liściach i owocach wybranych drzew liściastych (np. jarzębina, 

kasztanowiec, dąb, klon, brzoza, 

wierzba) oraz drzew iglastych (jodła, modrzew); 

––opadanie liści z drzew liściastych – próba wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje; 

––odlot ptaków (np. żurawi); 

––poznanie kilku zwierząt żyjących w naturalnym środowisku: ich wyglądu, sposobu 

odżywiania i przygotowanie się 

do przetrwania zimy (wiewiórka, lis, zając, sarna, dzik, niedźwiedź, borsuk, kret, żaba); 

zagrożenia ze strony człowieka 

(kłusownictwo); 

––zbieranie leśnych nasion i owoców w celu dokarmiania zwierząt zimą. 

• W domu: 

––zwierzęta hodowane przez człowieka: pies, kot, papuga, chomik; 

––rasy psów i kotów; 

––tryb życia, sposób odżywiania się zwierząt domowych; 

––obowiązki hodowcy. 

Zima 

• W klasowym kąciku przyrody: 

––systematyczna opieka nad hodowlami założonymi jesienią; 

––hodowanie w skrzynkach pietruszki, rzeżuchy, szczypiorku; poznawanie warunków 

koniecznych do życia roślin (światło, 

woda, powietrze, tlen); 

• W parku lub w lesie: 

––odpoczynek przyrody; znaczenie pokrywy śnieżnej dla roślin i zwierząt; zmiany w 



wyglądzie zwierząt (gęstnienie sierści, 

zmiana jej koloru); 

––konieczność dokarmiania zwierząt (sarny, jelenie, dziki, zające); poznawanie zwierząt 

chronionych; 

––systematyczne dokarmianie ptaków; rozpoznawanie ptaków gromadzących się w 

miejscach dokarmiania (sikora, wróbel, 

kruk, sroka, wrona, gil). 

• W ogrodzie zoologicznym – poznawanie wybranych zwierząt egzotycznych, np. słonia, 

żyrafy, lwa, hipopotama, kangura, 

charakterystycznego wyglądu każdego z tych zwierząt, sposobu poruszania się i odżywiania, 

cech ich prawdziwego 

środowiska. 

• W palmiarni – poznawanie wybranych roślin egzotycznych – zdobywanie wiedzy o ich 

naturalnym środowisku życia; rozpoznawanie 

i podawanie nazw wybranych owoców egzotycznych. 

Wiosna 

• W klasowym kąciku przyrody: 

––wysiewanie nasion do skrzynek; pielęgnowanie i obserwowanie ich kiełkowania i wzrostu; 

założenie hodowli fasoli i obserwowanie 

jej rozwoju od nasiona do nasiona; 

––obserwowanie życia roślin i zwierząt żyjących w środowisku wodnym (ewentualne 

założenie akwarium); 

––wykonywanie doświadczeń na obecność powietrza w otoczeniu, także w wodzie. 

• W ogrodzie lub na polu: 

––rozpoznawanie nasion warzyw (marchew, ogórek, dynia, burak, fasola itp.); 

––obserwowanie wyglądu i zachowania zwierząt, takich jak: mrówka, dżdżownica, pszczoła, 

osa, trzmiel, motyl; 

––podawanie nazw krzewów ozdobnych (bez, forsycja, jaśmin itp.); 



––wiosenne prace w polu: orka, siew. 

• W sadzie: 

––prace pielęgnacyjne w sadzie; 

––zapoznanie się ze sposobem, w jaki pszczoły wytwarzają miód. 

• W parku lub w lesie: 

––wiosenne rośliny kwiatowe (przebiśnieg, zawilec, fiołek, konwalia); poznawanie roślin 

chronionych; 

––powrót ptaków, zakładanie gniazd, opieka nad pisklętami; 

––ochrona lasów, szkółki leśne. 

• Na łące: 

––zapoznawanie z roślinami łąkowymi: bratek polny, jaskier, mniszek lekarski, stokrotka, 

koniczyna; 

––zwierzęta spotykane na łące: zając, mysz, liczne owady, niektóre ptaki; 

––łąka jako miejsce wypasania roślinożernych zwierząt hodowlanych: krowy, kozy, owcy, 

konia. 

• W gospodarstwie wiejskim: 

––zwierzęta hodowane przez człowieka (ssaki: krowa, owca, koza, koń, świnia, królik; nazwa 

i wygląd zwierząt dorosłych i młodych; 

sposób poruszania się i odżywiania; rozpoznawanie głosów wydawanych przez te zwierzęta; 

ptactwo domowe: kura, 

gęś, kaczka, indyk; sposób odżywiania się zwierząt; ich znaczenie dla człowieka; wartość 

odżywcza mięsa, jajek). 

Funkcje życiowe człowieka – ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i odpoczynek 

Dbanie o zdrowie i schludny wygląd 

• Odżywianie: poznawanie sposobów zabezpieczania pokarmów przed zepsuciem; 

poznawanie szkodliwych dla zdrowia 

produktów (przeterminowane przetwory, niedojrzałe owoce, trujące grzyby i trujące rośliny); 

zdobywanie umiejętności 



kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków. 

• Higiena osobista: rozumienie konieczności częstego mycia rąk w ciągu dnia; wyrobienie 

nawyku mycia zębów po każdym 

posiłku; dbanie o czystość paznokci i włosów; prawidłowe korzystanie z przyborów do mycia, 

urządzeń sanitarnych 

i utrzymywanie ich w czystości; utrzymywanie porządku wokół siebie. 

Bezpieczeństwo 

• Bezwarunkowe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie i w szkole. 

• Zakaz prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw, na 

przerwach, na zajęciach z wychowania 

technicznego, fizycznego. 

• Przestrzeganie zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych. 

• Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt. 

• Rozumienie potrzeby zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi; 

bezpieczeństwo w internecie. 

• Świadome przestrzeganie zasad ruchu drogowego dla pieszych. 

• Radzenie sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu; powiadamianie 

odpowiednich instytucji o wypadkach i zagrożeniach 

(pożar, powódź, susza, trąba powietrzna), ważne telefony i inne sposoby zawiadamiania o 

zagrożeniach i wypadkach. 

Odpoczynek 

• Rozumienie znaczenia ruchu dla rozwoju organizmu; uprawianie wybranych sportów letnich 

i zimowych, np.: jazda na 

sankach, łyżwach, deskorolce, rowerze, gra w piłkę; rozumienie potrzeby odpowiedniej ilości 

snu. 

• Realizowanie swoich zainteresowań i pasji; zachowanie odpowiedniej postawy podczas 

oglądania programów telewizyjnych 

oraz pracy i zabawy przy komputerze. 

Rozumienie przestrzeni geograficznej 



Poznawanie swojej miejscowości, swojego regionu i kraju 

• Znajomość nazwy swojej miejscowości, ulicy; poznawanie historii i związanych z nimi 

legend oraz faktów. 

• Wskazanie w najbliższej okolicy ciekawych obiektów, zabytków, rezerwatów przyrody, 

skansenów. 

• Poznawanie tradycji, obyczajów i obrzędów regionalnych; odróżnianie ludowych motywów 

swojego regionu; w miarę 

możliwości uczestniczenie w obrzędach związanych ze świętami, witaniem i żegnaniem pór 

roku itp. 

• Wskazanie ważniejszych urzędów, zakładów usługowych; szanowanie wytworów ludzkiej 

pracy. 

• Praca zawodowa ludzi w swojej miejscowości, swoim regionie, na wsi i w mieście. 

• Dbanie o estetykę najbliższego otoczenia i dobre stosunki sąsiedzkie. 

• Poznanie osobliwości fauny i flory swojej miejscowości. 

• Zapoznanie z mapą fizyczną Polski; odczytywanie podstawowych znaków kartograficznych; 

legenda mapy. 

• Wskazywanie na mapie fizycznej granic Polski, głównych miast, rzek. 

• Zapoznanie z wybranymi krainami geograficznymi Polski. 

Obserwacja zjawisk atmosferycznych 

• Jesień: 

––temperatura – obserwacja zmiennych warunków pogodowych, nocne przymrozki; 

––wiatr – obserwacja kierunku i siły wiatru; 

––opady – rodzaje deszczu. 

• Zima: 

––temperatura – obserwacja zmiennych warunków pogodowych; 

––wiatr – obserwacja kierunku i siły wiatru; 

––opady – śnieg, śnieg z deszczem, grad i związane z nimi zjawiska: szadź, gołoledź, 

zamieć, odwilż. 



• Wiosna: 

––temperatura – obserwacja zmiennych warunków pogodowych; 

––wiatr – obserwowanie kierunku i siły wiatru; 

––opady – deszcz, deszcz ze śniegiem; zmienność i kapryśność pogody; parowanie wody; 

krążenie wody w przyrodzie. 

Wiedza o naszej planecie Ziemi 

• Rozumienie, że Ziemia jest jedną z ośmiu planet krążących wokół Słońca; interesowanie 

się wyprawami w kosmos. 

• Dostrzeganie wspólnych cech ludzi żyjących na naszej planecie: mają te same części ciała, 

odczuwają takie same potrzeby, 

przeżywają takie same uczucia; w wielu losowych sytuacjach reagują tak samo; w podobny 

sposób wykonują swoje 

ulubione zajęcia; dostrzeganie cech różniących ludzi; tolerowanie ludzi mimo różnic; 

reagowanie na krzywdę drugiego 

człowieka. 

• Rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego; oszczędzania wody, 

elektryczności; zbierania surowców wtórnych; 

segregowanie odpadów; czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”, obchodach „Święta 

Ziemi”. 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Percepcja sztuki – odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie informacji 

• Utrwalenie kształtów poznanych w klasie 1 oraz poznanie nowych: wypukłego, wklęsłego, 

owalnego, spiczastego, wydłużonego, 

sercowatego. 

• Rodzaje faktur: puszysta, miękka, gładka, kosmata; łączenie faktur podobnych i 

kontrastowych. 

• Stopniowanie wielkości składowych, np. większy od..., ale mniejszy od...; największy – 

najmniejszy; określanie wielkości 



i proporcji kilku osób; 

• Usytuowanie obiektów w przestrzeni: na środku kartki, wysoko, na dole, na lewo, od prawej 

strony; stojący, siedzący, leżący, 

jadący, biegnący, fruwający, klęczący, pochylony nad… 

• Oddalenie obiektów: dalej niż..., bliżej tego..., tak samo daleko jak… 

• Rozróżnianie barw: biała, czarna, szara, szarobrunatna, czerwona, niebieskoszara, 

zielonoszara; barwy ciepłe: różowa, 

czerwona, pomarańczowa; barwy zimne: niebieska, zielona, szarozielona, niebieskozielona. 

• Wyróżnianie rytmów: miarowość kształtu, barwy, oddalenia. 

• Dostrzeganie wyżej wymienionych obiektów obserwacji w przedmiotach, postaciach ludzi, 

zwierząt, w wytworach ludowych. 

• Oglądanie dzieł sztuki, wyróżnianie w obrazie różnego rodzaju linii i próba uzasadniania ich 

obecności w tym właśnie 

miejscu; określanie ich wpływu na atmosferę dzieła, np. Tam ruch i niepokój, a tu cisza, 

pogoda, spokój…; próba uchwycenia 

znaczenia kolorystyki w obrazie. 

Ekspresja przez sztukę – tworzenie wypowiedzi 

Rysunek 

• Rysowanie ołówkiem, kredkami świecowymi, patykiem na podkładzie z klejówki, lawowanie 

tuszem, rysowanie świecą 

lub kredą na czarnym tle. 

• Rysowanie z wyobraźni, z pamięci, z pokazu. 

• Rysowanie pojedynczych przedmiotów, zwierząt, roślin, postaci, zjawisk. 

• Rysowanie scen związanych z własnymi przeżyciami oraz z treścią znanych dziecku 

tekstów literackich. 

• Wyznaczanie linią konturów postaci i przedmiotów. 

• Przedstawianie ruchu za pomocą kreski. 

• Tworzenie abstrakcyjnych układów za pomocą linii. 



Malarstwo 

• Używanie pędzla szczecinowego płaskiego i farb kryjących (plakatówki, tempery, farby 

klejowej). 

• Malowanie barwnych plam; dopatrywanie się rozmaitych fantastycznych stworów w 

plamach rozlanej na kartce farby; 

tworzenie plam symetrycznych poprzez zginanie kartki. 

• Wykonywanie prac o tematyce abstrakcyjnej z wykorzystaniem zestawu różnorodnych 

plam. 

• Poznawanie i podawanie nazw barw podstawowych: czerwona – żółta – niebieska; 

tworzenie barw pochodnych. 

• Eksperymentowanie w przedstawianiu tych samych przedmiotów 

raz w kolorze, raz w tonacji biało-czarnej, aby określić 

wpływ koloru na jakość dzieła. 

• Przedstawianie wydarzeń realnych i fantastycznych. 

• Przedstawianie scen inspirowanych przez przeżycia, marzenia, pory roku, opowiadania, 

utwory literackie, oglądane 

filmy 

itp.; dbałość o zagospodarowanie całej płaszczyzny kartki. 

Kształtowanie wytworów płaskich i przestrzennych 

• Wykonywanie papierowych wycinanek i wydzieranek. 

• Tworzenie metodą origami. 

• Wykonywanie wytworów z materiałów przyrodniczych (kasztanów, 

żołędzi, szyszek, patyków, trawy, jarzębiny itp.). 

• Lepienie z gliny, masy solnej, plasteliny, modeliny. 

• Rzeźbienie w glinie, mydle. 

• Wykonywanie przedmiotów użytecznych: kukiełek, maskotek, 

ozdób, ubiorów dla lalek. 



Recepcja sztuki – analiza i interpretacja wytworów kultury 

• Zapoznanie z dziedzinami sztuk plastycznych oraz ich wykonawcami i dziełami: 

––architektura – architekt – rysunek projektu, makieta; 

––malarstwo – malarz – obraz; 

––rzeźba – rzeźbiarz – rzeźba; 

––scenografia – scenograf – rysunek projektu dekoracji sceny i kostiumu aktora. 

• Zapoznawanie z funkcją dzieł plastycznych: 

––architektura: przemysłowa, mieszkaniowa, użyteczności publicznej; 

––malarstwo: portret, krajobraz, martwa natura, scena rodzajowa; 

––rzeźba: pomnik, medal, moneta; 

––symetria jednoosiowa w układzie elementów na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

––zasady kompozycji otwartej i zamkniętej. 

 

EDUKACJA TECHNICZNA 

Planowanie i organizacja pracy podczas montażu wytworów technicznych 

• Sprecyzowanie zadania do wykonania. 

• Zgromadzenie odpowiednio dobranego materiału i potrzebnych narzędzi. 

• Odpowiednie przygotowanie miejsca pracy. 

• Ustalenie kolejności wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie, ozdabianie 

itp.). 

• Wykonanie zaplanowanych wytworów z pojedynczych materiałów (wycinanki, ozdoby 

choinkowe), z gotowych elementów 

(modele do sklejania). 

• Oszczędne gospodarowanie materiałami. 

• Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy. 

• Wykazywanie twórczej inwencji podczas tworzenia swojego dzieła. 

Znajomość własności różnych materiałów 



Rozróżnianie materiałów przydatnych do majsterkowania: 

• przyrodnicze (trawy, owoce i nasiona roślin, patyki, kamyki itp.); 

• drewniane deseczki, płyty paździerzowe; 

• papiernicze (papier biały, kolorowy, szary, gazetowy, śniadaniowy; karton, tektura, bibułka 

gładka, karbowana); 

• włókiennicze (sznurki, tasiemki, skrawki materiałów bawełnianych, wełnianych, 

jedwabnych); 

• tworzywa sztuczne, plastikowe opakowania po produktach spożywczych. 

Zapoznawanie z cechami wybranych materiałów 

• Zapoznawanie z właściwościami materiałów: miękki – twardy, gładki – chropowaty, giętki – 

łamliwy, lśniący – matowy. 

Zdobywanie doświadczeń w dobieraniu materiałów adekwatnych do wykonania 

zaplanowanego wytworu 

Stosowanie narzędzi i obsługa urządzeń technicznych 

• Zdobywanie wprawy w posługiwaniu się takimi narzędziami, jak: nóż, nożyczki, kolec, igła, 

naparstek, zszywacz biurowy, 

dziurkacz, wkrętak, młotek, szczypce do drutu; określanie funkcji poszczególnych narzędzi 

(do cięcia, do szycia, do sklejania, 

do zbijania itp.). 

• Poznawanie sposobów łączenia materiałów: zszywanie, sklejanie, zbijanie, spinanie, 

zaginanie. 

• Kształcenie dbałości o narzędzia – przechowywanie ich w odpowiednim miejscu, 

utrzymywanie w czystości, wykonywanie 

prostych zabiegów konserwacyjnych. 

• Zdobywanie umiejętności radzenia sobie w przypadku drobnych skaleczeń. 

Bezpieczne korzystanie z domowych urządzeń technicznych 

• Zapoznanie z budową miksera, suszarki, lodówki; wskazywanie części składowych i 

określanie ich roli; 

• Zapoznawanie z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń, szczególnie 



elektrycznych; wskazywanie zagrożeń wynikających 

z niewłaściwego ich użytkowania. 

Budzenie zainteresowania techniką 

• Zapoznawanie z historią wybranych wynalazków, np. od pióra gęsiego do długopisu; od 

łuczywa do żarówki. 

• Zapoznawanie z rodzajami maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, samoloty, 

helikoptery, statki, łodzie), wytwórczych 

(narzędzia i przyrządy), informatycznych (telefon, komputer, MP3). 

• Zapoznawanie z rodzajami budowli: domy mieszkalne, fabryki, biurowce, wieże itp. 

• Zapoznawanie z wybranymi zawodami, głównie związanymi z techniką. 

 

ETYKA 

Rozumienie podstawowych zasad i pojęć etyki 

• Uczciwość rozumiana jako: 

––mówienie prawdy, co naprawdę się zdarzyło, co naprawdę czuję; 

––odwaga w przyznaniu się do popełnienia nieodpowiedniego czynu; 

––szanowanie cudzej własności; nieprzywłaszczanie cudzej własności; oddawanie 

znalezionych rzeczy. 

Uczciwość to mówienie prawdy, zaniechanie kłamstwa; dotrzymywanie umów i 

obowiązujących zasad; to uczciwa rywalizacja 

i współzawodnictwo. Człowiek uczciwy nie zabiera cudzych rzeczy, a znalezione oddaje 

właścicielowi. Bycie uczciwym 

jest bardzo ważne, ponieważ nasze związki opierają się na zaufaniu. Gdy ludzie są uczciwi i 

godni zaufania, wiemy, 

że możemy na nich polegać. 

• Szczęście rozumiane jako: 

––wewnętrzne doznawanie radości, miłości i spokoju; możność wyrażania ich słowami, 

gestami, rysunkiem; 



––świadomość, że jest się kochanym przez najbliższych członków rodziny, lubianym przez 

nauczycieli, przez przyjaciół; 

––przeżywanie radości z innymi; sprawianie radości innym; dzielenie się z innymi; życzenie 

im tego, co dla nich najlepsze; 

zachowanie innych sprawiające nam radość; rozumienie zwrotu: Dawaj kwiaty, a nie kolce. 

Szczęście to trwały stan wewnętrznego zadowolenia. Rozmawiamy z dziećmi o tym, co daje 

nam szczęście, i jak sami 

możemy przyczynić się do szczęścia innych – rodziców, rodzeństwa, koleżanek i kolegów, 

wychowawcy. Uczymy cieszenia 

się z tego, co mamy, i z tego, czym możemy się podzielić z innymi. 

• Współdziałanie rozumiane jako: 

––wspólna zabawa; przestrzeganie obowiązujących reguł; odpowiednia reakcja na sukces i 

porażkę; fory dla słabszych; 

odpowiedzialność za wspólną wygraną w wyścigach zespołów; 

––wspólna praca; jasne określenie roli każdego uczestnika zespołu; okazywanie życzliwości 

i docenianie wysiłku uczniów 

współdziałających w zespole; umiejętne podporządkowanie się, a czasem rezygnacja ze 

swoich ambicji dla dobra wspólnie 

wykonywanego dzieła; 

––kulturalne porozumiewanie się z członkami zespołu; unikanie konfliktów; osiąganie 

wspólnego celu nie może odbywać 

się za pomocą krzywdzenia innych. 

Współdziałanie jest ważne, ponieważ nie możemy wszystkiego robić sami. Dzięki 

współdziałaniu można wykonać zadanie 

lub zrealizować cel. Podajemy przykłady współdziałania (gra w piłkę nożną, gra w hokeja). 

Praktycznie organizujemy 

wspólną pracę nad wykonaniem makiety, nad dekoracją sali, nad przygotowaniem wycieczki 

itp. Fundamentami współdziałania 

są: zgodność, rozwaga, odpowiedzialność za wykonywaną część dzieła, życzliwość wobec 

członków zespołu. 



• Cierpliwość  w dochodzeniu do celu i w kontaktach z innymi rozumiana jako: 

––cierpliwe czekanie na swoją kolejkę; na nagrodę; 

––cierpliwe doprowadzanie do końca wykonywanego zadania; 

––cierpliwe wykonywanie żmudnej czynności; 

––cierpliwe wysłuchanie słów innych. 

Stosowanie poznanych zasad 

•  Poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej i wyrażanie jej w sposób werbalny i 

niewerbalny. 

•  Uwzględnianie dobra innych osób. 

•  Wchodzenie w relacje z rówieśnikami, nauczycielami, z jednoczesnym poszanowaniem 

tego, co jest wartością dla innych 

i dla dziecka. 

•  Przestrzeganie norm obowiązujących we wspólnotach (rodzina, klasa, szkoła). 

•  Naśladowanie pozytywnych zachowań bohaterów tekstów literackich i filmów. 

•  Uczciwe postępowanie wobec innych dzieci i nauczycieli, trenerów; mówienie prawdy, 

unikanie kłamstw. 

•  Zgodna współpraca w zespole koleżeńskim. 

 

 

 

ZASADY OCENIANIA  

 

Treści podlegające ocenie  

● prace pisemne (prace klasowe z wiedzy o języku, prace z wiedzy o literaturze, testy, 

kartkówki, dyktanda),  

● praca na lekcj 

● praca domowa ucznia,  

● wypowiedzi ustne i pisemne,  

● zeszyt ćwiczeń,  

● zeszyt przedmiotowy,    



Kryteria oceniania 

  

Stosuje się następujące oznaczenia literowe: 

 

A+  EXCELLENT, WSPANIALE 

A   VERY GOOD, BARDZO DOBRZE 

B GOOD, DOBRZE 

C SATISFACTORY, PODEJMUJE PRÓBY 

D NEEDS IMPROVEMENT, WYMAGA PRACY 

 

A+  otrzymuje uczeń, który: 

● posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

● biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

● osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych. 

 

A  otrzymuje uczeń, który: 

● w pełni  opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

● sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

B  otrzymuje uczeń, który: 

● opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, 

● poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

 

C   otrzymuje uczeń, który: 

● ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania, 

● rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, czasem z pomocą nauczyciela. 

 

D  otrzymuje uczeń, który: 

● nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, 



● rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, najczęściej z 

pomocą nauczyciela. 

 

Skala ocen  

 

100%                A+ 

86% - 99%    A  

80% - 85%   B+ 

66% - 79%    B 

60% - 65%    C+ 

59% - 41%    C 

40% - 0%    D 

 

Sposoby oraz częstotliwość sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

1. Odpytywanie bieżące – według uznania nauczyciela. 

2. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń - według uznania nauczyciela. 

3. Prace klasowe. 

4. Dyktanda - minimum  2 w semestrze. 

5. Testy czytania ze zrozumieniem. 

6. Kartkówki - z bieżącego materiału - według uznania nauczyciela. 

7. Zeszyt przedmiotowy - przynajmniej 2 razy w semestrze. 

8. Test diagnozujący poziom wiedzy uczniów  - drugi tydzień września. 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

1. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym i zeszycie 

przedmiotowym oraz dzienniczku ucznia. 

2. Obszary oceniania: 

A. Wypowiedzi pisemne: 

● testy; 

● prace klasowe (wypracowania); 

● sprawdziany; 

● kartkówki; 

● dyktanda; 

● prace domowe; 



B. Wypowiedzi ustne: 

● aktywność (kreatywność) na lekcjach; 

● wypowiedzi ustne na zadany temat; 

● recytacja; 

● opowiadanie odtwórcze i twórcze; 

● udział w dyskusji (argumentowanie, wnioskowanie, przemówienie). 

C. Zadania praktyczne: 

● twórcze przygotowanie do lekcji; 

● praca w grupie; 

● inscenizacja; 

● prezentacja referatu bądź informacji przygotowanych samodzielnie; 

● prace nadobowiązkowe, jak np.: realizacja projektu (gazetka, album, plakat, 

pomoc dydaktyczna); 

● przygotowanie i przeprowadzenie zleconej części lekcji. 

1. Oceny semestralne uwzględniają oceny cząstkowe z zachowaniem następującej 

hierarchii: 

● pisemne prace klasowe: wypracowania i prace podsumowujące. 

● kartkówki  

● odpowiedzi ustne  

● prace domowe  

● aktywność  

 

Informacje dodatkowe 

1. Prace ucznia nie zawsze podlegają ocenie w formie stopnia. 

2. Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym / zeszycie przedmiotowym 

/ dzienniczku ucznia. 

3. Nauczyciel kseruje sprawdzoną pracę ucznia na prośbę rodzica. 

4. W przypadku otrzymania z pracy klasowej  niesatysfakcjonującej oceny,  uczeń ma 

prawo do jednorazowej jej poprawy, przy czym w dzienniku zachowane są dwie oceny. 

 

Prawa i obowiązki ucznia  

● Uczeń starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

● Formę notatki w zeszycie ustala nauczyciel. 

● Testy, prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

● Uczeń nieobecny na pracy klasowej powinien napisać ją w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 



● Kartkówka jest formą sprawdzania wiedzy bieżącej. Nie jest zapowiadana. 

● Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac kontrolnych w ciągu dwóch 

tygodni.  

● Uczeń ma obowiązek starannie i systematycznie odrabiać prace domowe.  

● Uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe, zlecone 

przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy.  

● Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji i przestrzegać zasad. 

● Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole w terminie 

tygodnia od czasu powrotu do szkoły.  
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Edukacja językowa/Language arts           klasa 1 

 

Podstawa angielska 

 

Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy 

programowej 
Podstawa polska  

 

Klasa 1 

 

Słuchanie/Listening 

• consider and evaluate different viewpoints, attending 

to and building on the contributions of others 

• Uważne słuchanie wypowiedzi nauczycieli, innych 

osób z otoczenia/listen and respond appropriately to 

adults and their peers 

• Wykonywanie prostych poleceń.   

• Wykonywanie zadań według usłyszanej instrukcji.  

• Uważne wsłuchiwanie się w to, co rozmówca 

przekazuje, nieprzerywanie nadawcy/maintain attention 

and participate actively in collaborative conversations, 

staying on topic and initiating and responding to 

comments 

 • Słuchanie w skupieniu czytanego tekstu, audycji 

telewizyjnej, nagrania na CD, wypowiedzi podczas 

uroczystości, przedstawień w taki sposób, aby po 

wysłuchaniu wiernie odtworzyć ich treść.  

 

                       Mówienie/Speaking  

• ask relevant questions to extend their understanding 

and knowledge 

• use relevant strategies to build their vocabulary 

• articulate and justify answers, arguments and opinions 

• Wdrażanie do poprawnego artykułowania 

poszczególnych głosek i całych wyrazów. 

 •  Zwracanie uwagi na właściwe akcentowanie 

wymawianych wyrazów.  
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• use spoken language to develop understanding through 

speculating, hypothesising, imagining and exploring 

ideas 

• speak audibly and fluently with an increasing 

command of Standard English 

• participate in discussions, presentations, 

performances, roleplay/improvisations and debates 

• participate in discussion about what is read to them, 

taking turns and listening to what others say 

 

• explain clearly their understanding of what is read to 

them 

 

 

 

 

• Dobieranie słów adekwatnych do rodzaju i intencji 

wypowiedzi: informacji, pytania, odpowiedzi, prośby, 

podziękowania, powitania, pożegnania/select and use 

appropriate registers for effective communication 

•  Dbałość o kulturę mówienia – nadawca zwraca się do 

odbiorcy informacji, nawiązuje z nim kontakt wzrokowy 

i słuchowy/gain, maintain and monitor the interest of the 

listener(s) 

•  Ćwiczenia w mowie monologowej: wypowiadanie się 

dziecka na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, 

filmu, zachowań w krótkiej kilkuzdaniowej formie; 

udzielanie odpowiedzi na pytania; wygłaszanie  

z pamięci wierszy/give well-structured descriptions, 

explanations and narratives for different purposes, 

including for expressing feelings, learning to appreciate 

rhymes and poems, and to recite some by heart 

• Ćwiczenia w mowie dialogowej: udział dziecka  

w rozmowie na określony temat; przeprowadzanie 

krótkiej rozmowy telefonicznej.  

• Opowiadanie treści pojedynczego obrazka.  

• Opowiadanie na bazie historyjki obrazkowej. 

 

 Czytanie/Reading  

• read common exception words, noting unusual 

correspondences between spelling and sound and where 

these occur in the word 

• read words containing taught GPCs and –s, –es, –ing, 

–ed, –er and –est endings 

• read words with contractions, and understand that the 

apostrophe represents the omitted letter(s) 

• understand both the books they can already read 

accurately and fluently and those they listen to 

• Poprawne rozpoznawanie i odczytywanie wszystkich 

liter alfabetu/apply phonic knowledge and skills as the 

route to decode words 

• Analiza i synteza wyrazów. Wyróżnianie w nich liter, 

głosek, sylab / respond speedily with the correct sound 

to graphemes (letters or groups of letters) for all 40+ 

phonemes, including, whe/by blending sounds in 

unfamiliar words containing GPCs that have been taught 

• Czytanie wyrazów jedno-, dwu-, a następnie 

wielosylabowych oraz krótkich zdań i tekstów/ read 

 



3 
 

 

 

  

other words of more than one syllable that contain 

taught GPCs 

• Wdrażanie do czytania całymi wyrazami/reread these 

books to build up their fluency and confidence in 

word/sentence/book reading. 

•  Czytanie indywidualne, zespołowe, głośne i ciche 

krótkich tekstów z podręcznika/ read books aloud, 

accurately that are consistent with their developing 

phonic knowledge and that do not require them to use 

other strategies to work out words 

• Wdrażanie do czytania z naturalną intonacją.  

• Naśladowanie wzorowego czytania nauczyciela, 

aktora.  

• Wspólne czytanie fragmentów lektur wybranych przez 

nauczyciela – rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych./ develop pleasure in reading, motivation 

to read, vocabulary and understanding by  listening to 

and discussing a wide range of poems, stories and non-

fiction at a level beyond that at which they can read 

independently 

• Podejmowanie próby samodzielnego czytania 

książeczek oraz czasopism dla dzieci.  

• Odczytywanie i rozumienie sensu uproszczonych 

rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych  

i napisów. 

 

Pisanie/Writing 

• begin to form lower-case letters in the correct 

direction, starting and finishing in the right place 

• form capital letters 

• form digits 0-9 

• write sentences by saying out loud what they are going 

to write about 

• Przygotowanie do nauki pisania poprzez kreślenie linii, 

znaków literopodobnych, pisanie w tunelu i po śladzie.  

• Kształtne, prawidłowe pisanie w separacji kolejno 

poznawanych liter.  

• Poprawne łączenie liter w pisanych wyrazach.  

• Układanie  wyrazów z rozsypanki literowej,  
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• join words and joining clauses using "and" 

beginning to punctuate sentences using a capital letter 

and a full stop, question mark or exclamation mark 

• learning the grammar for year 1 in 

English 

a następnie prostych zdań z rozsypanki wyrazowej i ich 

zapisywanie 

• Przepisywanie wyrazów i krótkich zdań z tablicy,  

z książki. 

• Pisanie z pamięci poznanych i omówionych wcześniej 

wyrazów/composing a sentence orally before writing it 

/sequence sentences to form short narratives 

• Podpisywanie ilustracji.  

 Ortografia/Spelling  

• spell words containing each of the 40+ phonemes  

• spell common exception words 

name the letters of the alphabet 

• add prefixes and suffixes 

• apply simple spelling rules and guidance 

• write from memory simple sentences dictated by the 

teacher that include words using the GPCs and common 

exception words  

• using a capital letter for names of people, places, the 

days of the week, and the personal pronoun ‘I’ 

 

 

●  •  Pisanie wyrazów z literami oznaczającymi spółgłoski 

miękkie.  

• Zapisywanie dwuznaków (ch, rz, sz cz, dz, dź, dż)  

•  Pisanie poznanych i dobrze opracowanych na 

zajęciach wyrazów z ę i ą.   

• Zapisywanie wielką literą początków zdań, imion  

i nazwisk, nazw państw, miast, rzek.  

• Pisanie poznanych na zajęciach wyrazów z ó, h, ch, ż, 

rz.  

Kształcenie językowe/Word, sentence formation 

• leave spaces between words 

 

• Wyróżnianie sylab w wyrazach/divide words into 

syllables 

• Wyróżnianie wyrazów w zdaniu/identify separate 

words in a sentence   

• Wyróżnianie zdań w tekście/identify sentences within 

a text 

●  

• Rozróżnianie pojęć: głoska, litera.  Świadomość, że 

głoski zapisuje się za pomocą liter. 
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Samokształcenie 

 • Podejmowanie próby zapisu nowo poznanych liter 

i wyrazów oraz sprawdzanie poprawności ich zapisu  

z podanym w podręczniku wzorem.  

• Korzystanie z czasopism dla dzieci, zasobów internetu  

i rozwijanie swoich zainteresowań.  

 

 

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania (Wybór utworów z zestawu zaproponowanego w podstawie programowej z 14 lutego 2017 r.)/Suggested 

reading list 

Owl babies 

Oxford Reading tree 

The tortoise and the hare 

The ugly duckling 

Cinderella 

Little red riding  

The frog prince 

The whale and the snail 

Stick man 

The Gruffalo 

Apples on top 

One snowy night 

●  •  Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)  

•  Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom  

• Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie!  

• Agnieszka Frączek, Rany Julek! O tym, jak Julian 

Tuwim został poetą 

• Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka  

• Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony  

• Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska  

• Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci 
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Edukacja matematyczna klasa 1 

Podstawa angielska 

 

Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy 

programowej 
Podstawa polska  

 

Klasa 1 

 

Stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe/Position, direction and measurement 

• Describe position, directions and movements 

including whole, half, quarter and three-quarter turns. 

• Określanie położenia przedmiotów względem obserwatora  

i określanie położenia jednych przedmiotów względem innych 

obiektów, wyznaczanie kierunków w przestrzeni, ocenianie 

odległości między obiektami, poprawne używanie przyimków,, 

przypisywanie przedmiotom cech, porównywanie przedmiotów 

pod względem wybranej cechy, porządkowanie przedmiotów 

według wielkości, porządkowanie patyczków od 

najmniejszego do największego i odwrotnie/describe, measure 

and compare size, position, directions and movements of 

objects 

 

 

 

 Rozumienie liczb i ich własności/Number and place 

value 

 

• count, read and write numbers to 100 

• write number to 20 in words 

• count in multiples of 2s and 5s 

 

 

Liczby pierwszej dziesiątki  

• Monografia liczby naturalnej/introduce numbers to 10 

• Aspekty liczby: kardynalny, porządkowy, miarowy/introduce 

cardinal, ordinal numbers 

• Zapisywanie liczb za pomocą cyfr/write numbers to 10 

• Porównywanie liczb/compare numbers to 10 

• Porządkowanie liczb w określone ciągi malejące lub rosnące; 

miejsce liczby na osi liczbowej/order numbers to 10  

Liczby pierwszej dziesiątki  

• Rozkładanie liczby na składniki. 
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Liczby drugiej dziesiątki 

• Pojęcia: liczby jednocyfrowe, liczby dwucyfrowe; 

zapisywanie liczb cyframi arabskimi/one-digit and two-digit 

numbers to 20 

• Struktura liczby dwucyfrowej; zapoznanie z dziesiątkowym 

systemem zapisywania liczb; wyróżnianie rzędów: jedności  

i dziesiątek/introduce tens and hundreds 

• Porównywanie liczb dwucyfrowych w zakresie 20; 

umieszczanie ich na osi liczbowej/compare numbers to 20 

• Porządkowanie liczb według wielkości – rosnąco  

i malejąco./order numbers to 20 

 

 

 

Liczby w zakresie 100 

• Liczenie dziesiątkami do 100/ count in multiples of 10s to 

100 

• Wskazywanie jedności i dziesiątek w liczbie 

dwucyfrowej/identify tens and hundreds in two-digit numbers 

 

 

 Posługiwanie się liczbami/addition and subtraction  

 Działania na liczbach pierwszej dziesiątki  

• Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10/sums and 

subtractions to 10 

• Zapisywanie działań za pomocą znaków 

matematycznych/write mathematical calculations using +,-,= 

• Obliczenia pieniężne (monety), obliczenia pieniężne 

(banknoty) /recognise and know the value of different 

denominations of coins and notes 

• Mnożenie liczb w zakresie 20 - na konkretach. 
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Działania na liczbach drugiej dziesiątki  

• Dodawanie i odejmowanie liczb wewnątrz drugiej dziesiątki, 

np.: 10 + 2, 12 + 4, 16 – 6, 16 – 4, dodawanie i odejmowanie 

liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego, dodawanie  

i odejmowanie kilku liczb; poznawanie i stosowanie własności 

dodawania – przemienności /add and subtract one and two-

digit numbers to 20 including 0 

• Związek dodawania z odejmowaniem; kształcenie nawyku 

sprawdzania poprawności odejmowania za pomocą dodawania; 

rozwiązywanie łatwych działań z  niewiadomą w postaci 

okienka/solve mathematical statements that involve addition 

and subtractions, using missing numbers 

Czytanie tekstów matematycznych/solving problems 

⚫ Solve one-step problems involving 

multiplication and division. 

• Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych/solve one-step 

problems 

 

 

• Układanie prostych zadań tekstowych 

• Analizowanie treści zadania tekstowego; 

wyróżnianie w niej danych liczbowych, 

niewiadomej; ustalanie związku między danymi  

a niewiadomą.  

 Pojęcia geometryczne/shapes and properties of shapes  

• Recognise and name 3-D shapes • Dostrzeganie kształtów różnych figur geometrycznych w 

otoczeniu/identify geometric shapes in our environment 

• Odróżnianie i podawanie nazw takich figur, jak: koło, trójkąt, 

prostokąt, kwadrat/recognise and name common 2-D shapes 

 

 

 

 

 

• Rysowanie figur za pomocą szablonów. 

• Obrysowywanie modeli figur geometrycznych, 

układanie ich z patyczków, modelowanie na 

geoplanie.  

• Tworzenie kształtów różnych figur poprzez 

rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur 

z drugich.  

• Rysowanie i mierzenie odcinków (w zakresie 20  

cm). 

 

 Stosowanie matematyki w sytuacjach 

życiowych/mathematics real life situations 
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 • Klasyfikowanie przedmiotów według wyróżnionej cechy, 

przeliczanie elementów w zbiorach/collect, count and sort 

items according to their features. 

 

• Porównywanie liczebności dwóch zbiorów; 

rozumienie pojęć: mniej – więcej – tyle samo i 

zapisywanie tych relacji za pomocą znaków: <, >, =. 

 

 

Pomiary/measurement of time 

• Recognise, find and name a half as 1 of 2 equals, 

and a quarter as one of 4 equals 

Czas kalendarzowy  

• Nazwy dni tygodnia; wymienianie ich we właściwej 

kolejności/recognise and use days of the week 

• Nazwy kolejnych miesięcy w roku/recognise and use months 

of the year 

• Wyszukiwanie w kalendarzu dat ważnych dla dziecka, np. 

urodzin, imienin, świąt/recognise and use language relating to 

dates 

 

Czas zegarowy  

• Zapoznanie z tarczą zegara i rolą poszczególnych wskazówek, 

odczytywanie pełnych godzin, dokonywanie prostych obliczeń 

zegarowych na pełnych godzinach/tell the time to the hour and 

half and past the hour, complete tasks connected with using  

a clock 

 

Długość  

• Mierzenie długości różnych przedmiotów różnymi 

miarkami/measure, compare and record practical problems for 

lenghts and heights using a ruler and measuring tape 

• Wskazanie przydatności pewnych części ciała do 

wykonywania pomiaru: stopa, dłoń, palec, przedramię 

itp./measure, compare and record practical problems for lengths 

and heights using hands, feet etc. 
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Masa  

•  Ważenie przedmiotów na wadze szalkowej bez użycia 

odważników; stosowanie określeń: cięższy – lżejszy – tak samo 

ciężki; tu więcej – tu mniej – a tu tyle samo, zapoznanie  

z pojęciem kilograma, ważenie przedmiotów z użyciem 

odważników kilogramowych./measure, compare and record 

practical problems for mass/weight 

 

 

Pojemność  

• Zapoznanie z pojęciem litra, odmierzanie płynów 

ćwierćlitrowym kubkiem i litrowym naczyniem, stwierdzenie: 

jeden kubek wody to mniej niż 1 litr; dwa kubki wody to mniej 

niż 1 litr; cztery kubki wody to tyle samo co 1 litr; pięć kubków 

wody to więcej niż 1 litr./measure, compare and record practical 

problems for capacity and volume 
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Edukacja  plastyczna klasa 1 

 

Podstawa angielska 

 

Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy 

programowej 
Podstawa polska  

 

Klasa 1 

 

Percepcja sztuki – odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie informacji 

  • Kształt: bryłowaty, płaski, trójkątny, kwadratowy, 

prostokątny, owalny.  

• Faktura: gładka, matowa, lśniąca, szorstka, 

chropowata, śliska.  

• Wielkość: duży, mały, cienki, gruby, niski, wysoki.  

• Usytuowanie w przestrzeni: blisko, daleko, wyżej, 

niżej, na dole, u góry, po lewej stronie, z prawej strony.  

• Oddalenie: blisko, daleko, bliżej, nieco dalej.  

• Barwa: jasna, ciemna, żółta, pomarańczowa, czerwona, 

fioletowa, brązowa, ciemnozielona, ciemnoniebieska, 

czerwono- -niebieska, niebiesko-zielona.  

• Rytm w powtarzaniu się kształtów, barw, faktury, 

wielkości.  

• Dostrzeganie wymienionych wyżej obiektów 

obserwacji w przedmiotach, postaci ludzkiej,  

w ozdobach. 

 Ekspresja przez sztukę – tworzenie wypowiedzi  

 Rysunek  

• Kreślenie pojedynczych przedmiotów, postaci ludzi, 

zwierząt, roślin, zjawisk.  

. 
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• Ilustrowanie scen związanych z własnymi przeżyciami 

i treścią czytanych tekstów i opowiadanych wydarzeń, 

legend; przedstawianie zdarzeń rzeczywistych  

i fantastycznych.  

• Ćwiczenia w rysowaniu ołówkiem, patykiem, 

piórkiem, kredką świecową, kredką pastelową, kredą, 

mazakiem.  

• Spostrzeganie, że głównym środkiem wyrazu  

w rysunku jest linia; uczenie się rysowania różnego 

rodzaju linii: prostych, falistych, wahadłowych, 

zygzakowatych, krzyżujących się, splątanych, owalnych.  

 

 

Malarstwo  

• Poznawanie rodzajów pędzli do malowania: cienkie – 

szerokie, twarde – miękkie.  

• Malowanie pędzlem i farbami kryjącymi (plakatowymi 

i temperowymi) na papierze i kartonie.  

• Podawanie nazw barw używanych do malowania 

(gotowych); rozróżnianie barw jasnych i ciemnych.  

 

Kształtowanie wytworów płaskich i przestrzennych  

• Wycinanie i wydzieranie z papieru; tworzenie 

kompozycji płaskich.  

• Budowanie z klocków.  

• Lepienie z plasteliny, gliny, masy solnej, modeliny.  

• Wykonywanie ludzików i zwierzątek z owoców drzew 

i krzewów (kasztany, żołędzie, szyszki, jarzębina itp.).  

• Tworzenie prostych kształtów z papieru metodą 

origami.  
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• Wykonywanie przedmiotów użytecznych, np.: maska 

na bal, broszka dla mamy, lalka, pacynka do teatrzyku 

klasowego/To develop a wide range of art and design 

techniques in using colour, pattern, texture, line, shape, 

form and space/to use drawing, painting and sculpture to 

develop and share their ideas, experiences and 

imagination/to use a range of materials creatively to 

design and make products/ 

 

Recepcja sztuki – analiza i interpretacja wytworów kultury 

 

• Zapoznawanie z dziedzinami sztuk plastycznych, z ich 

wykonawcami i ich dziełami: architektura – architekt – 

projekt; malarstwo – malarz – obraz; rzeźba – rzeźbiarz 

– rzeźba/To learn about the work of a range of artists, 

craft makers and designers, describing the differences 

and similarities between different practices and 

disciplines, and making links to their own work. 

. 
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Edukacja społeczna klasa 1 

 

Podstawa angielska 

 

Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy 

programowej 
Podstawa polska  

 

Klasa 1 

 

Rozumienie środowiska społecznego  

• Learn about the importance of, and how to maintain 

personal hygiene 

• Learn how some diseases are spread and can be 

controlled; the responsibilities they have for their own 

health and that of others; to develop simple skills to help 

prevent diseases spreading 

• Learn about the process of growing from young to old 

and how people’s needs change 

• Learn about rules for and ways of keeping physically 

and emotionally safe including responsible ICT use and 

online safety, road safety, cycle safety and safety in the 

environment, rail, water and fire safety 

Dziecko jako jednostka społeczna  

• Dostrzeganie swojej indywidualności w sferze:  

– fizycznej: wyróżnianie i podawanie nazw części ciał; 

porównywanie siebie z innymi osobami – cechy 

wspólne: te same części ciała; cechy różniące: kolor 

oczu, włosów, wzrost itp.)/ The names for the main parts 

of the body (including external genitalia) and the bodily 

similarities and differences between boys and girls 

– zmysłowej – dostrzeganie, że poznawanie świata 

odbywa się za pomocą wzroku, dotyku, słuchu, węchu, 

smaku; porównywanie sprawności tych narządów 

podczas zabaw i nauki/Explore using the sense of sight, 

hearing, smell, touch and taste 

– emocjonalnej – rozpoznawanie emocji wyrażanych 

przez siebie i przez inne osoby, takich jak: radość, 

smutek, gniew, złość, czułość, życzliwość/Learn to cope 

with change and loss and the associated feelings, express  

good and not so good feelings, describe feelings to 

others and to develop simple strategies for managing 

feelings  

• Poczucie własnej wartości – stwarzanie sytuacji,  

– intelektualnej – respektowanie zasady: Najpierw 

myślę, później działam. 

Dziecko jako członek rodziny  

• Identyfikowanie się z rodziną i jej tradycjami:  

– pamiętanie swojego nazwiska oraz nazwisk dziadków  

i krewnych;  

– odczuwanie poczucia bezpieczeństwa wśród członków 

rodziny;  

– chętne uczestnictwo w rodzinnych świętach  

i uroczystościach;  

– poznawanie historii rodziny poprzez oglądanie zdjęć, 

słuchanie opowiadań rodziców, dziadków.  

• Podejmowanie i wypełnianie obowiązków 

domowych:  

– poznanie swoich stałych obowiązków i wykonywanie 

ich bez przypominania; wykonywanie prac lubianych  

i mniej lubianych, ale koniecznych;  
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w których dziecko przekonuje się i stwierdza, w czym 

jest dobre, a w czym najlepsze (np. Jestem dobry / dobra 

w liczeniu do stu. Jestem najlepszy / najlepsza w grze  

w piłkę)/to think about themselves, to learn from their 

experiences, to recognise and celebrate their strengths 

and set simple but challenging goals 

 

• Tworzenie życzliwych więzi rodzinnych:  

– okazywanie miłości członkom rodziny; wczuwanie się 

w ich smutki i radości;  

– darzenie szacunkiem rodziców i dziadków;  

– sprawianie radości rodzicom, rodzeństwu, dziadkom;  

– dzielenie się swoimi problemami, sukcesami  

 porażkami./To learn about people who look after them, 

their family networks, who to go to if they are worried 

and how to attract their attention 

– wspólna troska o czystość i higienę pomieszczeń; 

utrzymywanie w porządku swoich zabawek i przyborów 

szkolnych. 

Dziecko jako członek społeczności szkolnej  

• Dziecko jako uczeń:  

– systematyczne poznawanie praw i obowiązków 

ucznia; pomaganie nauczycielowi w przygotowaniu 

pomocy dydaktycznych; sumienne pełnienie dyżurów w 

klasie; poszanowanie podręczników i przyborów 

szkolnych, sumienne wykonywanie powierzonych zadań 

edukacyjnych i organizacyjnych; odpowiednie 

zachowywanie się w klasie, w szatni, szkolnej świetlicy, 

bibliotece itp.;  

– rozbudzanie ciekawości poznawczej i cierpliwości  

w dochodzeniu do wiedzy;  

– traktowanie nauki szkolnej nie tylko jako obowiązku, 

ale także jako przyjemności;  

– poznawanie, jak uczą się dzieci w innych krajach,  

w szczególności w kraju nauczanego języka obcego;  

– zdobywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji;  

– uczenie się właściwego reagowania emocjonalnego na 

sukces lub porażkę.  

• Dziecko jako członek społeczności klasowej:  

– nawiązywanie serdecznych stosunków z innymi 

dziećmi w klasie; okazywanie sobie życzliwości;  

– przestrzeganie kulturalnego odnoszenia się do siebie 

nawzajem, stosowanie zwrotów grzecznościowych 

(przepraszam, proszę, dziękuję);  

– sprawianie radości koleżankom i kolegom, składanie 

im życzeń imieninowych, wykonanych osobiście 

upominków;  
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– opiekowanie się koleżankami lub kolegami 

potrzebującymi pomocy; właściwe odnoszenie się do 

dzieci niepełnosprawnych;  

– unikanie krzyku, kłótni i innych zachowań 

agresywnych w kontaktach z rówieśnikami;  

– poszanowanie cudzej własności.  

 Orientacja w czasie historycznym  

 Wiedza o kraju ojczystym  

• Zdobywanie świadomości narodowej (mówimy po 

polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Rzeczpospolita 

Polska; naszą stolicą jest Warszawa).  

• Rozpoznawanie godła i barw ojczystych; rozumienie 

pojęcia ojczyzna; wskazywanie na mapie stolicy Polski 

oraz największych rzek (Wisła, Odra).  

• Godne zachowywanie się podczas słuchania  

i śpiewania hymnu narodowego.  

• Poznawanie legend związanych z powstaniem Polski  

i wybranych miast naszego kraju.  

• Zapoznawanie z pierwszymi władcami i królami 

 Polski.  

• Zapoznanie z pierwszą stolicą Polski.  

• Poznawanie sławnych Polaków.  

• Zdobywanie wiedzy o patronie szkoły./learn about 

significant historical events, people and places in their 

own locality. 
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 Edukacja techniczna klasa 1 

 

Podstawa angielska 

 

Wspólne wymagania polskiej i angielskiej podstawy 

programowej 
Podstawa polska  

 

Klasa 1 

 

Planowanie i organizacja pracy podczas montażu wytworów technicznych  

• Design purposeful, functional, appealing products for 

themselves and other users based on design criteria 

• Generate, develop, model and communicate their ideas 

through talking, drawing, templates, mock-ups and, 

where appropriate, information and communication 

technology 

• Zgromadzenie odpowiednio dobranego materiału  

i potrzebnych narzędzi./Select from and use a wide range 

of materials and components, including construction 

materials, textiles and ingredients, according to their 

characteristics/Select from and use a range of tools and 

equipment to perform practical tasks 

 

 

• Odpowiednie przygotowanie miejsca pracy.  

• Ustalenie kolejności wykonywanych czynności 

(mierzenie, wycinanie, klejenie, ozdabianie itp.).  

• Oszczędne gospodarowanie materiałami.  

• Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy. 

• Wykazywanie twórczej inwencji podczas tworzenia 

swojego dzieła. 

 

 

 

 

 

 

 Znajomość własności różnych materiałów  
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 Rozpoznawanie materiałów przydatnych do 

majsterkowania:  

• przyrodniczych (żołędzie, kasztany, owoce, warzywa, 

jarzębina, szyszki, kora, suszone trawy, kwiaty, glina, 

masa solna);  

• papierniczych (karton, papier, tektura, bibuła gładka  

i marszczona, serwetki stołowe; papier: gazetowy, 

maszynowy, śniadaniowy, zeszyty z kolorowym 

papierem);  

• włókienniczych (skrawki materiałów, wstążki, nici, 

włóczki, tasiemki, sznurki);  

• tworzyw sztucznych (folia aluminiowa, kapsle, 

plastikowe buteleczki po produktach spożywczych itp.). 

Zapoznawanie z cechami wybranych materiałów  

• Określanie faktury i wyglądu materiałów: miękki –  

twardy, gładki – chropowaty, lśniący – matowy. 

Umiejętne dobieranie materiału do wykonywanego 

obiektu/Select from and use a wide range of materials and 

components, including construction materials, textiles and 

ingredients, according to their characteristics 

 

 

 

 

 Stosowanie narzędzi i obsługa urządzeń technicznych  

 ●  • Bezpieczne posługiwanie się prostymi narzędziami.  

• Zdobywanie wprawy w używaniu takich narzędzi, 

jak: nóż, nożyczki, kolec, zszywacz biurowy, 

dziurkacz, kostka introligatorska; igła, naparstek, 

agrafka; linijka, naczynie do kleju, pędzelek, szablony, 

ściereczka do rąk.  

• Zapoznawanie ze sposobami łączenia materiałów: 

sklejanie, zszywanie, spinanie.  

• Poznawanie sposobów przechowywania  
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i konserwowania używanych narzędzi.  

• Zapoznawanie ze sposobami udzielania pierwszej 

pomocy podczas skaleczenia.  

 

Bezpieczne korzystanie z domowych urządzeń technicznych 

 ●  • Zapoznanie z ogólnymi zasadami działania latarki, 

zegara, odkurzacza, sokowirówki.  

• Kształcenie umiejętności włączania radia, telewizora, 

magnetofonu.  

• Zapoznawanie z obsługą telefonu, domofonu, 

wideofonu (o ile taki jest w domu).  

• Wskazywanie zagrożeń wynikających z 

niewłaściwego posługiwania się urządzeniami 

elektrycznymi i gazowymi. 

 

Evaluate   

• explore and evaluate a range of existing products          

• evaluate their ideas and products against design criteria 

  

 

Cooking and nutrition −   

• use the basic principles of a healthy and varied diet to 

prepare dishes 

• understand where food comes from 

  

 

Technical knowledge   

• build structures, exploring how they can be made 

stronger, stiffer and more stable 

• explore and use mechanisms, in their products. 

●   
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