PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA UCZNIA
KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ
EDUKACJA POLONISTYCZNA
Uczeń:
 umie dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
 z uwagą słucha wypowiedzi i poleceń innych osób,
 umie sformułować kilkuzdaniową wypowiedź ustną,
 umie przeczytać ze zrozumieniem wskazany tekst głośno i po cichu
uwzględniając cechy poprawnego czytania,
 przestrzega zasad higieny czytania,
 potrafi podkreślić temat tekstu i zadać do niego pytanie,
 poprawnie odwzorowuje kształty poznanych liter i łączy litery w wyrazach,
 estetycznie przepisuje i pisze z pamięci wyrazy i zdania,
 umie napisać kilka zdań na zadany temat,
 wie, które wyrazy napisać wielką literą,
 dzieli wyrazy na głoski i sylaby; tworzy wyrazy z sylab,
 rozróżnia litery i głoski,
 potrafi wymienić samogłoski i spółgłoski,
 wskazuje w zdaniu wyrazy,
 rozpoznaje rodzaje zdań.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
Uczeń:
 zna liczby do 20; porównuje i porządkuje liczby w zakresie 20,
 dodaje i odejmuje w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego
z użyciem konkretów lub bez,
 rozwiązuje proste zadania na dodawanie i odejmowanie,
 oblicza niewiadomą wielkość (równania),
 zna wprowadzone jednostki miary; mierzy długości przedmiotów
w centymetrach,
 odczytuje pełne godziny na zegarze,
 zna dni tygodnia i miesiące,
 zna pojęcia banknot, moneta.
EDUKACJA PRZYRODNICZA I SPOŁECZNA
Uczeń:
 wskazuje różnice pomiędzy drzewem, krzewem i rośliną zielną, wymienia
kilka przykładów,
 zna warunki potrzebne roślinom do rozwoju,
 zna cechy kolejnych pór roku; wie, co dzieje się z roślinami i zwierzętami
w poszczególnych porach roku,
 wymienia kilka zwierząt i roślin chronionych w Polsce,
 zna zwierzęta domowe i wie, jak się nimi opiekować,







zna i przestrzega regulamin szkoły i klasy,
zna symbole narodowe i wie, jak się wobec nich zachować,
zna nazwę stolicy Polski,
zna nazwę swojej miejscowości, województwa i jego stolicy,
wie, jaka jest struktura rodziny i jakie prawa i obowiązki ma każdy jej
członek,
 wie, jak rozsądnie korzystać ze środków masowego przekazu.
EDUKACJA ARTYSTYCZNO – RUCHOWA
Uczeń:
 przygotowuje i odpowiednio dba o swoje miejsce pracy,
 umie bezpiecznie posługiwać się przyborami,
 wykonuje prace zgodnie z instrukcją,
 rozpoznaje, nazywa i pisze poznane znaki muzyczne,
 w skupieniu słucha utworów muzycznych,
 potrafi zaśpiewać poznane piosenki,
 taktuje na dwa i cztery,
 przestrzega zasad rywalizacji i reguł podczas gier sportowych,
 dba o bezpieczeństwo własne i innych.
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Uczeń:
 zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera i Internetu,
 umie posługiwać się myszką i klawiaturą,
 poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego,
 posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,
 wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki,
 wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry, wyrazy i zdania.

