Edukacja wczesnoszkolna klasa I
Wymagania edukacyjne
Kolor

Odpowiada
punktom

Zielony

ty

Czytanie

Mówienie/s uchanie

Pisanie

Liczenie

6,5

-czyta biegle i
bezb dnie wyuczony
tekst, nowy tekst
przeczyta p ynnie,
poprawnie i
wyrazi cie
-czyta poprawnie,
ynnie i wyrazi cie
wyuczony tekst

-wypowiada si
pe nymi zdaniami,
posiada bogaty
zasób s ownictwa
na ró ne tematy
- mówi zdaniami na
okre lony temat

- samodzielnie,
kszta tnie,
bezb dnie;
uk ada i zamyka
my li w granicy
zdania
- pisze kszta tnie,
starannie,
poprawnie czy
litery

- biegle liczy, zna
cyfry,
samodzielnie
uk ada i
rozwi zuje proste
zadania tekstowe
- liczy poprawnie,
ale czasami
pope nia pomy ki,
uk ada i
rozwi zuje proste
zadania tekstowe

4,3

- czyta wolno,
czasami pope nia
dy(potrafi
poprawi b dnie
przeczytany wyraz)
- czyta bardzo wolno,
zmienia wyrazy, nie
stosuje si do znaków
przestankowych

- odpowiada na
pytania, wymaga
ukierunkowania ze
strony nauczyciela
- odpowiada
krótkimi, prostymi
zdaniami, ma ubogi
zasób s ownictwa

- mie ci si w
liniaturze, pisze
niekszta tnie,
niestarannie
- myli linijki,
pisze
niestarannie,
niekszta tnie

- liczy na
konkretach,
rozwi zuje
zadania pod
kierunkiem
nauczyciela
- cz sto pope nia
dy w
obliczeniach i
rozwi zuje proste

1

Umiej tno ci
spo ecznoprzyrodnicze
- bezb dnie
rozpoznaje i
nazywa osoby z
rodziny i
najbli szego
otoczenia (struktur
i zawody) , zawsze
stosuje zasady
bezpiecznego
uczestnictwa w
ruchu drogowy,
bezpiecznej zabawy
i nauki, poprawnie
nazywa ro liny,
zwierz ta, domowe
urz dzenia
techniczne, ma
bogaty zasób
wiedzy o nich, zna
swoj miejscowo
jej histori , zabytki
itp.
-potrafi nazwa
cz onków swojej
rodziny i inne
osoby z
najbli szego
otoczenia (struktura
i zawody ), zna
swój adres, ale myli
informacje
dotycz ce historii

Umiej tno ci
artystyczno-ruchowe
- prace wykonuje
starannie, estetycznie,
ciekawie, poszukuje
oryginalnych rozwi za ,
prace bogate w szczegó y
i zawsze doko czone(6)
- prace wykonuje
zgodnie z tematem, s
one estetyczne, dobrze
zaplanowane i
doko czone(5)
- sprawny, ch tnie
uczestniczy w
wiczeniach
gimnastycznych i
zabawach ruchowych,
przestrzega zasad
bezpiecze stwa w czasie
zaj

-prace w miar staranne,
estetyczne i zazwyczaj
doko czone(4)
-prace ma o staranne, nie
zawsze na temat, cz sto
niesko czone(3)
- stara si wykonywa
poprawnie wiczenia
gimnastyczne i
przestrzega zasad

zadania tylko z
pomoc
nauczyciela

Czerwony

2

-ma trudno ci w
analizie i syntezie,
oskuje sylabizuje,
nie przeczyta ca ego
wyrazu

-odpowiada
pojedynczymi
wyrazami, nie
zawsze na temat

- nie trzyma si
liniatury, le
czy litery i myli
je

2

- myli cyfry, nie
potrafi
poprawnie
wykona dzia
nawet na
konkretach i
rozwi zuje zada
tekstowych

miasta i jego
zabytków, czasami
wymaga pomocy
nauczyciela w
nazywaniu ro lin ,
zwierz t,
domowych
urz dze
technicznych i
zasad bezpiecznej
zabawy, nauki i
drogi do szko y
-ma trudno ci w
nazywaniu osób
(cz onków rodziny i
zawodów), nie zna
ro lin, zwierz t,
domowych
urz dze
technicznych, zasad
bezpiecznej
zabawy, drogi do
szko y i nauki,
historii miasta i
jego zabytków

bezpiecze stwa w czasie
ich trwania (nie zawsze
si mu to udaje )(4)
- niech tnie uczestniczy
w zabawach ruchowych
i cz sto wiczenia
gimnastyczne wykonuje
niepoprawnie, nie
zawsze przestrzega zasad
bezpiecze stwa w czasie
zaj (3)
- nie wykonuje prac, a
czasami tylko je
rozpoczyna i nie ko czy,
zazwyczaj s to prace
(bazgro y) nie na temat
- nie przestrzega zasad
bezpiecze stwa w czasie
trwania zaj i nie
uczestniczy w zabawach
ruchowych oraz nie
wykonuje wicze
gimnastycznych

