
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I  

 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNO – EMOCJONALNY UCZNIA 

 Uczeń potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami, zgodnie z nimi współpracuje. Łatwo 

nawiązuje kontakt z nauczycielem. 

 Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych. 

 Chętnie pomaga rówieśnikom. 

 Pracuje samodzielnie. 

 Potrafi skoncentrować się na pracy aż do ukończenia zadania. 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

 Przynosi na zajęcia przybory i podręczniki. Utrzymuje porządek w miejscu pracy. 

 Jest punktualny. 

 Jest staranny, nie niszczy przyborów. 

 Słucha nauczyciela i wykonuje jego polecenia. 

 Kulturalnie zachowuje się w szkole oraz podczas wycieczek. 

 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 Uczeń potrafi wysłuchać wypowiedzi inny osób. Słucha w skupieniu czytane utwory. 

 Zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób. Potrafi opowiedzieć o swoich 

przeżyciach. W wypowiedziach posługuje się prostymi zdaniami. Potrafi 

uporządkować obrazki historyjki obrazkowej i opowiedzieć, co one przedstawiają. 

 Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty. Potrafi 

odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. 

 Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność 

graficzną pisma. 

 Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie. 

 Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki. 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 Potrafi wyodrębnić zbiory elementów o podanych cechach. 

 Określa położenie obiektów względem siebie i innych obiektów. 

 Wymienia kolejne liczebniki od danej liczby, także wspak /zakres do 20/, zapisuje 

liczby cyframi /zakres do 10/. 

 Dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania. 

 Rozwiązuje proste zadania tekstowe. 

 Mierzy długość posługując się linijką.  

 Zna nazwy i kolejność dni tygodnia oraz miesięcy w roku. Potrafi korzystać z 

kalendarza. 

 Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala orientować się w ramach 

czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków. 

 Zna będące w obiegu monety i banknot w wartości 10 zł. 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 



 Uczeń rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, lesie, na polach uprawnych, w 

sadach i ogrodach. 

 Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i 

przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy. 

 Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt. 

 Zna zagrożenia środowiska przyrodniczego ze strony człowieka. 

 Zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin dla człowieka. 

 Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.  

 Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych i wie jak zachować się w sytuacji 

zagrożenia.   

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA I TECHNICZNA 

 Uczeń chętnie bierze udział w zajęciach muzycznych. Śpiewa piosenki z repertuaru 

dziecięcego, odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych, wyraża 

nastrój i charakter muzyki ruchem. 

 Potrafi wykonać starannie pracę plastyczną na podany temat. Ilustruje sceny i sytuacje 

(realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką.  Zna 

pojęcia: kształt, barwa, faktura. Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, 

malarstwo, rzeźbę.  

  Zna ogólne zasady działania niektórych urządzeń (latarka, odkurzacz, zegar). Buduje 

z gotowych zestawów do montażu np. domy, samochody. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 Uczeń uczestniczy w zajęciach fizycznych zgodnie z regułami. 

 Potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, kozłować i toczyć.  

 Potrafi pokonywać tor przeszkód, wykonywać ćwiczenia równoważne. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

 Uczeń posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program 

korzystając z myszy i klawiatury. 

 Wie jak trzeba korzystać z komputera, aby nie narażać własnego zdrowia. 

 Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

 

 

 

                            


