
I. Mówienie

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Porozumiewa się z rówieśnikami i dorosłymi – prowadzi rozmowę. Pyta i udziela jednoznacznych odpowiedzi na pyta-
nia innych. Wykazuje świadomość zakresu znaczeniowego wyrazów. Rozumie dłuższe wypowiedzi. Samorzutnie wy-
powiada się na temat własnych potrzeb, odczuć, przeżyć, oczekiwań, ilustracji, wydarzeń z życia. Stosuje w mowie, 
w miarę poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym, elementy techniki 
języka mówionego. Samorzutnie stawia pytania w celu zaspokojenia swojej ciekawości poznawczej. Pyta i udziela 
jednoznacznych odpowiedzi na pytania innych. Układa krótkie zdania, dzieli je na słowa, słowa na sylaby, sylaby na 
głoski. Układa dłuższe spójne wypowiedzi o ważnych sprawach. Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowuje ton 
głosu do sytuacji. Używa zwrotów grzecznościowych. Dostosowuje swoje wypowiedzi do sytuacji. Tworzy swobodne 
wypowiedzi zainspirowany oglądaną audycją telewizyjną, filmem, słuchanym tekstem.

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  W miarę poprawnie gramatycznie 
wypowiada się na temat włas- 
nych przeżyć, wydarzeń z życia, 
ilustracji, czytanych i słuchanych 
tekstów.

•  Stawia pytania, odpowiada.
•  Dzieli słowa na głoski i sylaby.
•  Stosuje w mowie elementy tech-

niki języka mówionego (tempo, 
pauza, intonacja...).

•  Wyodrębnia i nazywa w mowie  
i piśmie wyrazy oznaczające nazwy 
ludzi, roślin, zwierząt, rzeczy, 
czynności i stanów, cech.

•  Prowadzi rozmowę na tematy wy-
nikające z potrzeb, zainteresowań, 
doświadczeń i przeżyć dziecka.

•  W wypowiedziach zachowuje 
zgodność formy wyrazowej. 

•  Opowiada o sytuacjach, w jakich 
się znajduje.

•  Używa właściwych sygnałów nie-
werbalnych odpowiednio  
do sytuacji.

•  W wypowiedziach używa zwrotów 
grzecznościowych.

•  Omawia etapy swojej pracy  
i ocenia efekty.

•  Rozumie pojęcia związane z reali-
zowaną tematyką i uwzględnia je 
w swoich wypowiedziach.

•  Odtwarza z pamięci teksty dla 
dzieci.

•  Bierze udział w zabawach  
teatralnych.

•  Wypowiada się na temat własnych 
przeżyć, wydarzeń z życia, czyta-
nych lub wysłuchanych utworów 
literackich, oglądanych sztuk 
teatralnych, audycji telewizyjnych, 
filmów, wysłuchanych nagrań  
i audycji radiowych.

•  Wygłasza wiersz z pamięci, 
uwzględniając odpowiednią intona-
cję, siłę głosu, tempo, pauzy.

•  Stawia pytania związane z wyda-
rzeniami z życia, własnymi zainte-
resowaniami, czytanymi i wysłu-
chanymi tekstami, oglądanymi 
sztukami teatralnymi...

•  Udzielając odpowiedzi na pytania 
nauczyciela i innych osób, zwraca 
uwagę na poprawność gramatycz-
ną formułowanych zdań.

•  Prowadzi rozmowę (mówi i słucha) 
związaną z wydarzeniami z otocze-
nia, zainteresowaniami, przeżyciami, 
czytanymi i słuchanymi tekstami, 
oglądanymi i wysłuchanymi audy-
cjami telewizyjnymi i radiowymi.

•  Poprawnie formułuje zdania py-
tające, oznajmujące, rozkazujące, 
wykrzyknikowe. 

•  W wypowiedziach używa wyrazów 
bliskoznacznych, wieloznacznych,  
o znaczeniu podobnym  
i przeciwnym.

•  We właściwy sposób artykułuje 
swoje potrzeby, oczekiwania.

•  Prezentuje swój punkt widzenia 
oraz przyjmuje informacje zwrotne.

•  Układa swobodne, spontaniczne, 
spójne wypowiedzi i wielozdaniowe 
opowiadania twórcze na podstawie 
własnych przeżyć, doświadczeń, 
obserwacji, treści czytanych  
i słuchanych oraz oglądanych sztuk 
teatralnych.

•  Wygłasza wiersz z pamięci oraz 
krótkie fragmenty prozy z uwzględ- 
nieniem: intonacji, siły głosu,  
tempa, pauz, akcentu logicznego.

•  Stawia pytania związane z wyda-
rzeniami z życia, wypowiedziami 
nauczyciela i innych osób oraz  
omawianymi tekstami.

•  Udziela adekwatnych odpowiedzi 
na postawione pytania.

•  Przekształca zdania.
•  Systematycznie poszerza zakres 

słownictwa.
•  W wypowiedziach używa wyrazów 

bliskoznacznych.
•  W czasie rozmowy zachowuje 

formę dialogową (mówi i słucha), 
wyraża swoje odczucia. 

•  Dba o kulturę wypowiedzi.
•  Stosuje zwroty grzecznościowe.
•  W wypowiedziach świadomie sto-

suje zasady gramatyki i frazeologii 
języka.

•  Wypowiada się swobodnie, sponta-
nicznie w formie kilkuzdaniowej na 
określony temat. 

•  Prezentuje własne zdanie, uzasad-
nia swój punkt widzenia, sygnalizu-
je prośby, potrzeby i oczekiwania.
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Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Wypowiada się na temat własnej 
pracy, omawia jej przebieg i efekty.

•  Wykorzystuje język symboli, wyra-
żeń, znaków, gestów do nazywania  
i opisywania rzeczywistości.

•  Wypowiada się na temat własnej 
działalności, pracy, omawia jej 
etapy, ocenia jej efekty.

•  Układa spójne, logiczne wypowiedzi 
na podstawie własnych obserwacji, 
przeżyć, działalności oraz pracy osób 
z najbliższego otoczenia.

•  Wypowiada się na temat swojej 
roli w grupie, ocenia efekty pracy 
własnej i grupy.

•  Wykorzystuje język symboli, wy-
rażeń, sygnałów niewerbalnych 
w procesie komunikowania się, 
nazywania i opisywania otaczającej 
rzeczywistości.

II. Słuchanie

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia, w tym głoski, zgłoski, słowa, zdania. Wykonuje polecenia, zadania 
zgodnie z instrukcją. Zachowuje się stosownie do poleceń. Skupia swoją uwagę w czasie słuchania tekstów literackich, 
muzyki, poleceń, informacji. Podczas prowadzonej rozmowy słucha innych. Słucha i rozpoznaje efekty dźwiękowe 
pochodzące z różnych środowisk (przyrodniczych, technicznych, społecznych...). Słucha i rozpoznaje brzmienie niektó-
rych instrumentów muzycznych.

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Słucha i rozumie wypowiedzi innych.
•  Słucha tekstów czytanych przez 

nauczyciela i je rozumie.
•  Słuchając tekstów, odróżnia utwo-

ry wierszowane od prozy.
•  Słucha efektów dźwiękowych po-

chodzących z różnych środowisk  
i rozpoznaje te efekty (przyrodni-
cze, techniczne, społeczne...).

•  Rozpoznaje niektóre głosy ludzkie 
oraz brzmienie niektórych instru-
mentów muzycznych.

•  Odróżnia i właściwie reaguje na 
sygnały alarmowe, ostrzegawcze  
w szkole i najbliższym otoczeniu.

•  Rozpoznaje dźwięki wysokie  
i niskie, ciche i głośne.

•  Słucha pieśni, miniatur instrumen-
talnych, audycji radiowych, recyta-
cji, piosenek, odgłosów.

•  Słucha utworów muzycznych  
i niektóre z nich rozpoznaje.

•  Słucha wypowiedzi innych i tek-
stów czytanych przez nauczyciela 
oraz kolegów i je rozumie.

•  Słucha nagrań, audycji radiowych  
i telewizyjnych i je rozumie.

•  W czasie rozmowy stawia dodatko-
we pytania.

•  Słucha ze zrozumieniem pytań, pole-
ceń, krótkich instrukcji wypowiada-
nych przez nauczyciela i kolegów.

•  Słuchając innych, stawia pytania  
i udziela odpowiedzi (słucha i mówi). 

•  Ilustruje usłyszane teksty za pomo-
cą prac plastycznych.

•  Odróżnia i właściwie reaguje na 
sygnały alarmowe w szkole oraz  
w najbliższym środowisku poza- 
szkolnym, np. na ulicy.

•  Rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie, 
ciche i głośne, głosy ludzkie (sopran, 
bas, alt, tenor) oraz brzmienie nie-
których instrumentów i rytm.

•  Słucha wypowiedzi innych i tek-
stów czytanych przez nauczyciela 
oraz kolegów i je rozumie.

•  Słucha nagrań, audycji radiowych  
i telewizyjnych.

•  Formułuje i stawia pytania w celu 
uzyskania dodatkowych informacji.

•  Słucha ze zrozumieniem opowia-
dań, pytań, krótkich instrukcji 
wypowiadanych przez nauczyciela 
i kolegów, wyodrębnia główne 
elementy wypowiedzi.

•  Słuchając innych, bierze pod uwagę 
ich punkt widzenia, dąży do kom-
promisu i porozumienia. Uwzględ-
nia odmienność poglądów. Jest 
tolerancyjny.

•  Umiejętnie korzysta z mediów.
•  Rozpoznaje sygnały alarmowe 

(akustyczne) w sytuacjach szkolnych 
i pozaszkolnych oraz właściwie na 
nie reaguje.
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•  Rozpoznaje długości trwania 
dźwięków.

•  Słucha piosenek, pieśni, miniatur 
instrumentalnych, odróżnia cechy 
charakterystyczne niektórych utwo-
rów (np. tańce), rytm, tempo, dyna-
mikę i nastrój.

•  Słucha utworów muzycznych  
i niektóre z nich rozpoznaje.

•  Rozpoznaje barwy czterech rodza-
jów głosów ludzkich (sopran, bas, 
alt, tenor) oraz brzmienie niektórych 
instrumentów i rytm.

•  Słucha piosenek, pieśni, utworów 
muzycznych, określa ich skład, cha-
rakter, nastrój, budowę utworu oraz 
ich cechy charakterystyczne.

•  Słucha utworów muzycznych i nie-
które z nich rozpoznaje.

III. Czytanie

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Wyróżnia i rozpoznaje głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej. Głoskuje, wyodrębnia głoski w nagłosie, wy-
głosie i w środku wyrazu. Przelicza głoski w nazwach oraz określa kolejność ich występowania. Liczy litery w wyrazach. 
Interesuje się czytaniem (ciekawość czytelnicza). Odczytuje krótkie podpisy pod obrazkami i inne napisy, np. szyldy 
sklepowe. Przyporządkowuje wyrazy do odpowiednich ilustracji, przedmiotów. Zachowuje właściwe ułożenie książki.

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Czyta głośno i po cichu ze zrozu-
mieniem sylaby, wyrazy, zdania, 
krótkie teksty.

•  Rozpoznaje w tekstach wszystkie 
litery, dwuznaki i zmiękczenia.

•  Wiąże treść czytanych zdań z róż-
nymi formami ekspresji, doświad-
czeniami, przeżyciami. 

•  Wiąże treść czytanych tekstów  
z ilustracjami.

•  Ustala kolejność wydarzeń.
•  Odróżnia utwór wierszowany od 

prozy.
•  Czyta ze zrozumieniem krótkie 

polecenia.
•  Czyta liczby zapisane słownie oraz 

cyframi.
•  Czyta podstawowe znaki  

matematyczne: =, +, –, <, >.
•  Czyta ze zrozumieniem proste, 

krótkie zadania tekstowe.
•  Odczytuje pełne godziny na zegarze.
•  Czyta ze zrozumieniem symbole, 

tabelki, schematyczne rysunki,  
wynikające z realizowanych treści.

•  Czyta ze zrozumieniem skróty, teksty 
użytkowe, plany i elementy mapy, 
wynikające z realizowanych treści.

•  Czyta i rozumie proste rysunki 
poglądowe, proste schematy, sym-
bole, piktogramy.

•  Czyta po cichu od „jednego rzutu 
oka” ze zrozumieniem wyrazy oraz 
krótkie zdania.

•  Czyta głośno w sposób płynny 
krótkie teksty.

•  Czyta po cichu i głośno ze zrozumie-
niem: krótkie teksty informacyjne, 
uproszczone plany, pytania i pole-
cenia, nazwy geograficzne, skróty, 
symbole, liczby, wyrażenia miano-
wane, krótkie teksty encyklope-
dyczne, daty, zapisy w kalendarzu, 
informacje prezentowane w tabeli, 
diagramie, znaki na mapie, niektóre 
schematy, instrukcje, niektóre roz-
kłady jazdy, plakaty teatralne, spisy 
treści, teksty matematyczne.

•  Korzysta z biblioteki.
•  Wyodrębnia w utworze osoby, 

zdarzenia oraz fragmenty tekstu  
i zdania na określony temat. 

•  Ustala kolejność wydarzeń.
•  Czyta z podziałem na role.
•  Analizuje i porównuje czytane teksty.
•  Odróżnia utwór wierszowany od 

prozy.
•  Porządkuje wyrazy według kolej-

ności alfabetycznej, uwzględniając 
pierwszą literę.

•  Czyta liczby zapisane cyframi  
i słownie.

•  Czyta poprawnie, płynnie, wyrazi-
ście, ze zrozumieniem: teksty infor-
macyjne, informacje zawarte  
w kalendarzu, wskazania termome-
tru, wagi, zegara, linijki, informacje 
zapisane w formie przepisu, regu-
laminu, kodeksu, druki pocztowe 
i bankowe, plany i mapki, rysunki 
schematyczne, krótkie ogłoszenia, 
teksty literackie (poezja i proza), 
teksty o tematyce matematycznej, 
przyrodniczej, społecznej i geogra-
ficznej, teksty encyklopedyczne, 
spisy treści, wykresy, rozkłady jazdy, 
cenniki.

•  Analizuje i porównuje teksty, 
wnioskuje. 

•  Wskazuje w tekście odpowiedni  
fragment i argumentuje swój wybór.

•  Czyta głośno i po cichu ze zrozu-
mieniem, wyodrębniając w tekście 
literackim: postacie główne  
i drugorzędne, charakterystyczne 
cechy bohatera, wydarzenia de-
cydujące o zmianie postępowania 
bohaterów, kolejność wydarzeń, 
zależności między wydarzeniami, 
zdarzenia istotne i mniej istotne, 
fragmenty tekstu na określony te-
mat, czas i miejsce akcji, fragmenty 
tekstu zawierające np. opis, dialog.
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Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Rozumie pojęcia zawarte w czyta-
nych treściach.

•  Czyta zdania o życiu dzieci w in-
nych krajach.

•  Korzysta z biblioteki.
•  Interesuje się książką i czytaniem. 
•  W miarę możliwości czyta lektury 

wskazane przez nauczyciela.

•  Czyta znaki rzymskie (do XII).
•  Czyta wskazania wagi, zegara, 

termometru, linijki.
•  Odczytuje proste wzory melodii, 

znaki notacji muzycznej, nazwy 
dźwięków gamy.

•  Czyta krótkie teksty o życiu dzieci  
w innych krajach.

•  Korzysta z czytelni i biblioteki.
•  Korzysta z różnych źródeł wiedzy  

i informacji, np. z podręczników, 
albumów, encyklopedii, słowników.

•  Czyta liczby wielocyfrowe zapisane: 
cyframi, słownie oraz wyrażenia 
mianowane.

•  Czyta znaki rzymskie (I–XII i więcej).
•  Czyta daty zapisane w różny 

sposób.
•  Czyta proste rysunki techniczne, 

schematy, wykresy.
•  Odczytuje znaki notacji muzycz-

nej, proste melodie oraz zapisy 
rytmiczne.

•  Czyta z podziałem na role.
•  Czyta teksty o życiu dzieci w innych 

krajach, a w szczególności w kraju 
nauczanego języka obcego.

•  Czyta książki wskazane przez 
nauczyciela.

•  Odczuwa potrzebę kontaktu  
z literaturą.

•  Odróżnia wiersze od prozy.

IV. Pisanie

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Wykonuje czynności samoobsługowe, manualne. Posługuje się przyborami do pisania. Jest sprawny manualnie,  
a w szczególności przejawia koordynację wzrokowo-ruchową na dobrym poziomie (ma prawidłową pozycję ciała  
w czasie pisania). Pisze po śladach elementy literopodobne i inne wzory. Zachowuje właściwe ułożenie kartki papieru.

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Pisze elementy literopodobne.
•  Pisze poprawnie litery, dwuznaki, 

zmiękczenia, wyrazy, uwzględnia-
jąc właściwy kształt liter, popraw-
ne ich łączenie oraz równomierne 
położenie i jednolite pochylenie.

•  Przepisuje litery, wyrazy, zdania 
zapisane za pomocą liter pisanych  
i drukowanych.

•  Pisze z pamięci wyrazy i krótkie 
zdania o pisowni zgodnej  
z wymową.

•  Pisze wielką literę na początku zda-
nia, w imionach i nazwiskach.

 •   Pisze czytelnie, płynnie wyrazy  
i zdania, uwzględniając odpo-
wiedni kształt liter oraz poprawne 
ich łączenie, jednolite pochylenie  
i właściwe rozmieszczenie.

•  Przepisując teksty drukowane, 
stosuje właściwe litery pisane, 
dwuznaki i zmiękczenia.

•  Pisze z pamięci i ze słuchu zdania 
oraz krótkie teksty z: 
– wyrazami z rz i ó wymiennym, 
– wyrazami z rz po spółgłoskach, 
 –  wyrazami z h i ch najczęściej 

spotykanymi,

•  Pisze czytelnie, płynnie zdania  
i krótkie teksty z zachowaniem po-
prawnego kształtu liter, proporcji 
oraz właściwego rozmieszczenia.

•  Właściwie stosuje w piśmie znaki 
interpunkcyjne, wielką literę.

•  Przepisuje z podręcznika, tablicy  
i innych źródeł, pisze z pamięci  
i ze słuchu teksty, przestrzegając 
poznanych reguł ortograficznych. 

•  Pisze swobodne teksty, opowiada-
nia, opisy przedmiotów z uwzględ-
nieniem ich cech charakterystycz-
nych, listy do bliskich, życzenia
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•  Przenosi wyrazy do następnej linij-
ki, dzieląc je na sylaby.

•  Podpisuje obrazy i ilustracje.
•  Pisze swoje imię i nazwisko (podpi-

suje się).
•  Pisze liczby w zakresie 10, korzy-

stając z zapisu cyfrowego. 
•  Pisze znaki i symbole w zakresie 

realizowanej tematyki.
•   Pisze liczby widoczne na zegarze, 

termometrze, linijce centymetro-
wej (w zakresie 10).

•  Wykorzystuje nowe, dostępne 
mu technologie informacyjne, np. 
komputer.

•  Pisze wyrażenia mianowane doty-
czące obliczeń pieniężnych, masy, 
czasu i ilości płynów.

•  Pisze znaki matematyczne: +, –, 
<, >, =. 

    –  wyrazami z ą i ę w różnych po-
zycjach, 

    –  „nie” z czasownikami i przymiot-
nikami.

•  Właściwie stosuje w piśmie: krop-
kę, przecinek, pytajnik, wykrzyk-
nik, dwukropek, wielką literę.

•  Pisze krótkie wypowiedzi na 
podstawie przeżyć, obserwacji, 
ilustracji, krótkich tekstów.

•  Pisze zdania opisujące przedmioty, 
osoby, rośliny...

•  Pisze krótkie listy, pozdrowienia, 
życzenia do bliskich, kolegów. 
Poprawnie adresuje list.

•  Zapisuje liczby za pomocą cyfr  
i słownie.

•  Zapisuje wyrażenia mianowane, 
używając skrótów.

•  Pisze znaki rzymskie (I–XII)  
oraz znaki matematyczne:  
+, –, :, ·, =, <, >.

•  Zapisuje daty dowolnymi  
sposobami.

•  Zapisuje wyniki różnych pomiarów  
(ważenie, mierzenie, temperatura, 
czas).

    z różnych okazji, zaproszenia, 
zawiadomienia, adresy, uwzględ-
niając zasady gramatyczne, reguły 
ortograficzne i interpunkcyjne.

•  Pisze liczby za pomocą cyfr  
i słownie.

•  Pisze znaki rzymskie (I–XII)  
oraz znaki matematyczne:  
+, –, :, ·, =, <, >.

•  Zapisuje daty różnymi sposobami.
•  Zapisuje wyniki różnych pomiarów 

oraz obserwacji w formie: opisów, 
tabelek, wykresów, kalendarzy, 
diagramów...

•  Zapisuje pytania do wywiadu.
•  Pisze symbole, skróty związane  

z realizowaną tematyką.
•  Korzysta z nowych, dostępnych 

technologii informacyjnych.

V. Myślenie matematyczne

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Rozumie pojęcia dotyczące położenia przedmiotu w stosunku do innych przedmiotów lub układów odniesienia 
i posługuje się określeniami: na, między, poza, wyżej, niżej, na prawo, na lewo, blisko, daleko, naprzeciw,  
w środku, na zewnątrz, wewnątrz, na brzegu... Rozumie i określa kierunki w przestrzeni, wykonuje polecenia: 
do przodu, do tyłu, na dół, do góry, za siebie, przed siebie, w prawo, w lewo, na wprost. Określa wielkości 
przedmiotów, tworzy kolekcje i nadaje im tytuły, używając terminów: małe, duże, grube, cienkie, długie, 
krótkie, duże – większe – największe, małe – mniejsze – najmniejsze, grube – grubsze – najgrubsze, cienkie – 
cieńsze – najcieńsze, szerokie – szersze – najszersze, wąskie – węższe – najwęższe, niskie – niższe – najniższe, 
wysokie – wyższe – najwyższe, takie same. Różnicuje pojęcia: wysoki – wysoko, niski – nisko. Wie, na czym 
polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia. Rozumie i posługuje się wyrażeniami do określania 
czasu: krótko, długo, krócej, dłużej, teraz, potem, przedtem, najpierw. Rozumie i posługuje się wyrażeniami do 
określania pory dnia: rano, w południe, wieczorem, dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze, w ciągu dnia, nocą, nad 
ranem, po południu. Szereguje, różnicuje, porządkuje i klasyfikuje przedmioty według określonego kryterium. 
Ocenia „na oko” liczby elementów zbioru, używając określeń: mało, dużo, tyle samo. Korzystając z konkretów 
lub rysunków, przelicza zbiory, co najmniej w zakresie 10. Klasyfikuje zbiory według wzrastającej lub malejącej 
liczby ich elementów. Porównuje liczebności zbiorów i określa relacje, np. o 1 większy, o 3 mniejszy. Tworzy 
zbiory określonej mocy. Kojarzy liczebnik z liczbą. Liczy kolejno i wstecz, co najmniej w zakresie 10. Posługuje 
się liczebnikami porządkowymi. Porządkuje liczby od największej do najmniejszej, co najmniej w zakresie 10. 
Wyznacza wyniki dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub korzystając z innych 
zbiorów zastępczych.

Ćwiczenia z pomysłem | Klasy 1–3 Szkoła podstawowa 1–3

AUTORZY: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 201445



Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

• Tworzy i klasyfikuje zbiory.
•  Rozumie i określa kierunki  

w przestrzeni.
•  Dostrzega symetrię i rysuje drugą 

połowę figury.
•  Przelicza zbiory w zakresie 20, korzy-

stając z konkretów lub rysunków.
•  Liczy kolejno i wstecz w zakresie 

10 (20).
•  Posługuje się liczebnikami porząd-

kowymi w zakresie 20.
•  Porządkuje i porównuje liczby  

w zakresie 20.
•  Rozumie pojęcia: liczba, cyfra,  

dodać, odjąć, plus, minus, równa 
się, tyle samo, większy, mniejszy.

•  Dodaje i odejmuje liczby  
w zakresie 10.

•  Korzysta z przemienności dodawania.
•  Sprawdza dodawanie za pomocą 

odejmowania i odwrotnie.
•  Rozwiązuje łatwe równania jedno-

działaniowe z niewiadomą  
w postaci okienka.

•  Dodaje jednakowe składniki  
w zakresie 10.

•  Przelicza zbiory w zakresie 100.
•  Wyodrębnia w zapisie liczby jedno-

ści, dziesiątki, setki.
•  Dodaje i odejmuje dowolne liczby 

w zakresie 100.
•  Korzysta z przemienności  

dodawania.
•  Rozwiązuje łatwe równania jedno-

działaniowe z niewiadomą  
w postaci okienka.

•  Sprawdza dodawanie za pomocą 
odejmowania i odwrotnie. Rozu-
mie odwrotność tych działań.

•  Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30 
oraz mnoży w zakresie 50.

•  Sprawdza dzielenie za pomocą 
mnożenia i odwrotnie. Rozumie 
odwrotność tych działań.

•  Korzysta z przemienności  
mnożenia.

•  Rozwiązuje proste zadania tek-
stowe oraz układa treść zadań do 
sytuacji, rysunku, schematu, zapisu 
matematycznego.

•  Liczy (w przód i w tył) od danej 
liczby po 1.

•  Liczy dziesiątkami w zakresie 100  
i setkami w zakresie 1000.

•  Zapisuje cyframi i odczytuje liczby 
w zakresie 1000.

•  Porównuje dowolne dwie liczby  
w zakresie 1000 (słownie i z uży-
ciem znaków: <, >, =).

•  Korzysta z przemienności  
dodawania.

•  Sprawdza dodawanie za pomocą 
odejmowania i odwrotnie. 

•  Rozwiązuje równania jednodzia-
łaniowe z niewiadomą w postaci 
okienka.

•  Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 
100.

•  Pamięciowo mnoży i dzieli liczby  
w zakresie tabliczki mnożenia.

•  Sprawdza dzielenie za pomocą 
mnożenia i odwrotnie. Rozumie 
odwrotność działań.

•  Korzysta z własności działań.

VI. Śpiewanie – granie – taniec

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Odtwarza różnorodne rytmy rysunkami, przyborami akustycznymi, instrumentami perkusyjnymi. Przedstawia pro-
ste rytmy własnym ciałem oraz ilustruje je graficznie. Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego oraz łatwe piosenki 
ludowe o prostej linii melodycznej. Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków. Wyraża charaktery-
styczne zjawiska przyrodnicze, korzystając z instrumentów perkusyjnych. Wykazuje pozytywny stosunek emocjonal-
ny do kontaktów z muzyką, także poważną. Rozpoznaje hymn Polski. 

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

• Śpiewa piosenki jednogłosowe 
indywidualnie i zespołowo.

• Akompaniuje do piosenek i zabaw 
za pomocą efektów akustycznych 
z wykorzystaniem różnych przed-
miotów, instrumentów perkusyj-
nych niemelodycznych.

• Reaguje na zmiany tempa, dynami-
kę i wysokość dźwięków.

• Śpiewa piosenki jednogłosowe 
indywidualnie i zespołowo.

• Gra na dostępnych mu instrumen-
tach muzycznych.

• Akompaniuje do piosenek i zabaw 
za pomocą efektów akustycznych 
z wykorzystaniem różnych przed-
miotów, instrumentów perkusyj-
nych niemelodycznych.

• Śpiewa piosenki jednogłosowe 
indywidualnie i zbiorowo z zasto-
sowaniem zmian tempa, artykulacji 
i dynamiki.

• Akompaniuje do piosenek i zabaw. 
• Gra na dostępnych mu instrumen-

tach muzycznych.
• Wykonuje inscenizacje piosenek 

i zabaw przy muzyce.
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• Ilustruje plastycznie utwory  
muzyczne.

• Kulturalnie zachowuje się na  
koncercie.

• Wie, jak zachować się w czasie 
śpiewania hymnu państwowego.

• Realizuje proste schematy rytmiczne.

• Prezentuje „echo rytmiczne”  
i inscenizuje piosenki.

• Zna kroki krakowiaka i polki  
oraz potrafi je zatańczyć.

• Wymienia instrumenty i potrafi je 
klasyfikować.

• Odróżnia niektóre tańce, np. oberka.
• Potrafi zatańczyć wybrane układy 

taneczne (krakowiaka, polkę).
• Interpretuje ruchem zmiany  

dynamiczne słuchanych utworów 
muzycznych.

VII. Rysowanie – malowanie – majsterkowanie

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

W swoich pracach plastycznych (różne techniki plastyczne) przedstawia otaczającą go rzeczywistość oraz świat 
fantazji zgodnie ze swoimi doświadczeniami, przeżyciami, spostrzeżeniami, wyobrażeniami i zdolnościami manual-
nymi. Nazywa kolory, przybory do rysowania, wycinania i malowania oraz materiały plastyczne. Sprawnie posługu-
je się przyborami i materiałami do rysowania, malowania i wycinania, majsterkowania. Spontanicznie interpretuje 
oglądane rysunki, ilustracje i obrazy, dostrzegając ich funkcje informacyjne. Dostrzega informacyjną funkcję obrazu 
o stosunkach wielkości i ilości (wskazuje elementy większy – mniejszy, więcej – mniej). W swoich rysunkach korzysta 
z różnych rodzajów kreski. Właściwie rozmieszcza rysunek na ograniczonej płaszczyźnie. Wykazuje zainteresowanie 
techniką, malarstwem, rzeźbą i architekturą. Przejawia zainteresowanie tradycjami ludowymi swojego regionu  
na miarę swoich możliwości. Przestrzega zasad poziomu i pionu. Porządkuje przestrzeń (góra – dół) na kartce. 
Nazywa niektóre wytwory pracy człowieka. Interesuje się urządzeniami technicznymi i bezpiecznie z nich korzysta. 
Przyjmuje prawidłową postawę ciała w czasie majsterkowania, wycinania, rysowania.

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Nazywa kolory, materiały, przybory 
do rysowania, malowania i prac 
technicznych.

•  Sprawnie posługuje się przyborami 
i narzędziami.

•  Oszczędnie gospodaruje materiałami 
do prac plastyczno-technicznych.

•  Przedstawia w swoich pracach 
(rysunkach, pracach malarskich, 
rzeźbach, składankach, pracach 
technicznych) zjawiska i wydarzenia 
z otoczenia przyrodniczego  
i społecznego.

•  Chętnie podejmuje działania  
plastyczno-techniczne, inspirowany 
przeżyciami, marzeniami, utworem  
literackim, filmem, oglądaną  
sztuką teatralną.

•  Uwzględnia w swoich pracach 
plastyczno-technicznych: kształt, 
wielkość, barwę, proporcje, układ,  
fakturę.

•  W swoich pracach plastyczno-tech-
nicznych korzysta z szablonów  
i przyrządów.

•  Nazywa kolory, materiały, przybory  
i narzędzia wykorzystywane w dzia- 
łalności plastyczno-technicznej.

•  Sprawnie posługuje się przyborami 
i narzędziami. Przestrzega zasad 
bezpieczeństwa.

•  Przedstawia w swoich pracach 
(rysunkach, pracach malarskich, 
rzeźbach, składankach, pracach 
technicznych) zjawiska i wydarze-
nia z otaczającej rzeczywistości. 

•  Uwzględnia w swoich pracach ruch 
postaci, sceny zbiorowe oraz  
wyraża swoje marzenia, wyobraże-
nia i nastrój.

•  Uwzględnia w swoich pracach: 
kształt, wielkość, barwę, propor-
cje, sytuacje przestrzenne, układ, 
fakturę.

•  Wykorzystuje utwór literacki, mu-
zyczny, sztukę teatralną, zmiany  
w przyrodzie w różnych porach 
roku do wyrażania siebie w swoich 
pracach plastyczno-technicznych.

•  W swoich pracach plastyczno-tech-
nicznych korzysta z różnych technik 
plastycznych, wykorzystuje różnoro-
-dne materiały, przybory i narzędzia.

•  Uzasadnia swoje wybory technik, 
materiałów, narzędzi i przyborów.

•  Przedstawia i wyraża w swoich 
pracach plastyczno-technicznych:
–  własne przeżycia, obserwacje,  

marzenia i wyobrażenia,
–  otaczającą rzeczywistość  

przyrodniczą i społeczną,
– świat fantazji.

•  Uwzględnia w swoich pracach: 
wielkość, kształt, barwę, propor-
cje, walor, układ faktur, sytuacje 
przestrzenne.

•  Określa dziedziny sztuk plastycznych, 
specjalności zawodowe, czynności, 
narzędzia, działy sztuki użytkowej, 
związek funkcji i formy.

•  Rysuje za pomocą przyrządów  
geometrycznych odcinki, linie proste, 
łamane, równolegle oraz figury pła-
skie na sieci kwadratowej.
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Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Ma elementarną wiedzę z zakresu 
techniki niezbędnej w jego życiu.

•  Rozpoznaje niektóre obiekty  
z dziedziny architektury, rzeźby, 
malarstwa, grafiki itp.

•  Szanuje pracę ludzką i jest dumny  
z polskich osiągnięć technicznych.

•  Korzysta z rysunków pomocniczych 
w procesie planowania, organi-
zowania i realizacji różnorodnych 
działań plastyczno-technicznych.

•  Ma świadomość, że każda pra-
ca musi mieć swój cel, musi być 
skończona.

•  Dobiera techniki plastyczne, mate-
riały, przybory do wykonywanych 
zadań plastyczno-technicznych, 
wykorzystując ich różnorodne 
zastosowanie.

•  Rysuje figury płaskie w powiększe-
niu i pomniejszeniu (odcinki, linie 
proste, równoległe, prostokąty, 
kwadraty, trójkąty), wykorzystując 
przyrządy geometryczne.

•  W procesie planowania, organi-
zowania i realizacji różnorodnych 
zadań edukacyjnych, korzysta  
z rysunków pomocniczych.

•  Zna obiekty z różnych dziedzin sztu-
ki (w tym rękodzieła artystycznego 
i sztuki ludowej).

•  Realizuje proste projekty w zakre-
sie form użytkowych. 

•  Rozpoznaje wybrane dzieła archi-
tektury i sztuk plastycznych, nale-
żące do polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kultury.

•  Rozróżnia dziedziny działalności 
twórczej człowieka: architektura, 
sztuki plastyczne, fotografika, film,  
telewizja, internet, rzemiosła arty-
styczne, sztuka ludowa.

VIII. Poznawanie otoczenia i świata przyrody

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Jest dociekliwy i wykazuje dużą ciekawość w zakresie tego, co nowe, nieznane. Wykazuje naturalną gotowość 
do poznawania świata wszystkimi zmysłami. Nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrod-
niczych. Wymienia warunki potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin. Dostrzega i wymienia zmiany za-
chodzące w różnych porach roku. Rozumie stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. 
Koncentruje się na przedmiocie poznania. Chętnie podejmuje działania związane z wykorzystaniem książek, pod-
ręczników, materiałów edukacyjnych. Obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu przyrodniczym i społecznym. 
Przeprowadza proste ćwiczenia, doświadczenia, obserwacje. Z zaciekawieniem obserwuje najbliższe otoczenie, 
zmiany zachodzące w przyrodzie i środowisku społecznym. Analizuje, porównuje oraz klasyfikuje przedmioty oraz 
nadaje im nazwy. Posługuje się narzędziami, przyborami i materiałami w czasie różnorodnych działań. Wykazuje 
zainteresowania badawcze dotyczące urządzeń technicznych. Podejmuje działania dotyczące wykorzystywania 
wiedzy i umiejętności konstrukcyjnych. Samodzielnie i bezpiecznie organizuje sobie czas wolny w szkole, w domu  
i poza nimi. Unika miejsc i sytuacji niebezpiecznych w miejscu pobytu. W miarę samodzielnie radzi sobie w sytu-
acjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań. Umie przedstawić siebie i swoich bliskich.  
Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, swojej narodowości, stolicy. Nazywa godło i flagę państwową oraz 
wie, że Polska należy do Unii Europejskiej. Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu  
ze środków transportu. Podczas różnorodnych działań podejmowanych samodzielnie dąży do realizacji zadań. 
Podejmuje działania wymagające pomocy dorosłych. Stara się panować nad swoimi emocjami. Dostosowuje  
swoje postępowanie do obowiązujących umów i zasad. Dąży do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów spo-
łecznych z rówieśnikami. Przestrzega norm postępowania obowiązujących w grupie. Wykazuje zainteresowanie 
nowymi dla niego formami aktywności edukacyjnej. Ocenia postępowanie swoje i innych jako członków różnych 
społeczności. Wie, jak należy zachować się na koncercie, w teatrze, w kinie...

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Wykazuje naturalną ciekawość 
poznawczą – stawia różnorodne 
pytania.

•  Wykazuje naturalną ciekawość 
poznawczą – stawia różnorodne 
pytania.

•  Umiejętnie wykorzystuje różne 
źródła informacji (korzysta z kata-
logów, spisów treści).

Ćwiczenia z pomysłem | Klasy 1–3 Szkoła podstawowa 1–3

AUTORZY: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 201448



•  Koncentruje swoją uwagę na 
przedmiocie poznania.

•  Ocenia efekty własnych działań  
w pracy indywidualnej i grupowej.

•  Poznaje pracę ludzi różnych  
zawodów.

•  Sprawnie i bezpiecznie posługuje 
się przyborami, narzędziami i ma-
teriałami oraz niektórymi urzą-
dzeniami technicznymi w czasie 
podejmowanych działań.

•  Korzysta z dostępnych mu nowych 
technologii informacyjnych.

•  Ocenia postępowanie swoje  
i innych jako członków różnych 
społeczności (domowej, szkolnej) 
oraz uczestników ruchu drogo-
wego, pasażerów, widzów, opie-
kunów zwierząt.

•  Właściwie reaguje na sygnały alar-
mowe, sytuacje niebezpieczne.

•  Uwzględnia dobro swoje i innych.
•  Buduje pozytywny obraz samego 

siebie.
•  Przeżywa satysfakcję z własnego 

działania i osiąganych wyników.
•  Wykazuje poczucie przynależności 

do rodziny, społeczności szkolnej, 
lokalnej.

•  Przestrzega przepisów i zasad 
bezpieczeństwa w szkole, domu, 
na ulicy itp.

•  Podejmuje próby samooceny.
•  Dba o czystość ciała, zęby, higienę 

osobistą oraz ład i porządek  
w otoczeniu.

•  Wykazuje szacunek i zrozumienie 
dla innych osób i świata przyrody.

•  Dokonuje wyborów, zdając sobie 
sprawę z ich konsekwencji.

•  Szanuje pracę własną i innych.
•  Podejmuje zadania wymagające 

troskliwości i opiekuńczości.
•  Akceptuje różnice między ludźmi, 

przejawia szacunek dla odmienno-
ści i zachowań tolerancyjnych.

•  Uczy się, jak właściwie się zacho-
wywać w sytuacji zagrożenia.

•  Dokonuje analizy, porównywania, 
wnioskowania i uogólniania.

•  Przeprowadza proste obserwacje, 
pomiary, ćwiczenia i doświadczenia.

•  Korzysta z podręczników, mate-
riałów pomocniczych, słowników, 
encyklopedii.

•  Modyfikuje swoje działanie w cza-
sie wykonywania zadań.

•  Ocenia efekty własnych działań.
•  Poznaje pracę ludzi różnych zawo-

dów i rozumie jej znaczenie. 
•  Bezpiecznie posługuje się przyrzą-

dami, materiałami i urządzeniami 
technicznymi potrzebnymi do 
przeprowadzenia doświadczeń, 
ćwiczeń, np. z kompasem, lupą, 
narzędziami ogrodniczymi, urzą-
dzeniami technicznymi w domu.

•  Potrafi uzasadnić dobór narzędzi, 
materiałów, urządzeń technicznych 
do wykonywanych działań.

•  Chętnie podejmuje i systematycz-
nie realizuje działania związane  
z różnymi rodzajami aktywności.

•  Przestrzega norm postępowania 
jako członek społeczności szkol-
nej, domowej, lokalnej oraz jako 
pasażer, widz, opiekun przyrody, 
uczestnik ruchu drogowego.

•  Ocenia postępowanie swoje i innych 
jako członek różnych społeczności.

•  Właściwie reaguje na sygnały alarmo-
we, unika sytuacji niebezpiecznych, 
szuka porady w sytuacjach zagroże-
nia lub udziela pomocy innym.

•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
w domu, szkole, na drodze,  
w środkach komunikacji, w czasie 
różnorodnych działań.

•  Przyjmuje prawidłową postawę cia-
ła w zależności od podejmowanych 
form aktywności.

•  Dba o swoje zdrowie.
•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 

w czasie kąpieli, zabaw na śniegu 
i lodzie.

•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
dotyczących zatruć pokarmowych 
(w tym grzybami, lekami).

•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.

•  Wykazuje poczucie przynależności do 
grup społecznych, w których funkcjo-
nuje: klasa, szkoła, rodzina, środowi-
sko lokalne, gmina, powiat.

•  Poszukuje różnorodnych informacji 
w swoich działaniach edukacyjnych, 
analizuje je i porównuje, porządkuje 
i z nich korzysta.

•  Poznaje pracę ludzi różnych zawo-
dów i rozumie jej znaczenie.

•  Realizując zadania, elastycznie re-
aguje w obliczu zmian. Krytycznie 
ocenia efekty własnych działań.

•  Bezpiecznie posługuje się podsta-
wowymi przyborami, narzędziami, 
materiałami i urządzeniami  
związanymi z formami jego  
aktywności. Potrafi uzasadnić swój 
wybór.

•  Bezpiecznie i rozważnie korzysta  
z dostępnych mu nowych techno-
logii informacyjnych.

•  Chętnie podejmuje i systematycznie 
realizuje w określonym czasie różne 
rodzaje aktywności.

•  Ocenia postępowanie własne  
i innych w sytuacjach typowych  
dla ucznia zgodnie z przyjętymi 
normami i systemem wartości.

•  Nawiązuje pozytywne kontakty  
w grupie.

•  Właściwie reaguje w sytuacjach 
trudnych, niebezpiecznych. Szuka 
lub udziela pomocy w sytuacjach 
zagrożenia.

•  Podejmując różnorodne formy 
aktywności, bierze pod uwagę 
bezpieczeństwo swoje i innych.

•  Rozumie swoje role i przestrzega 
norm postępowania jako członek 
różnych społeczności (np. dziecko, 
kolega, widz, pasażer).

•  Wykazuje poczucie tożsamości kul-
turowej, historycznej i narodowej.

•  Dostrzega niebezpieczeństwa 
związane z: 
– kąpielą, 
– zabawami na śniegu i lodzie, 
– zatruciami pokarmowymi, 
– środkami chemicznymi, 
– narkotykami, 
– grzybami,  
– alkoholem, 
– papierosami, 
– lekami, 
– ogniem,

Ćwiczenia z pomysłem | Klasy 1–3 Szkoła podstawowa 1–3

AUTORZY: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 201449



Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Dostrzega cykle i regularności  
w swoim otoczeniu.

•  Rozumie konieczność właściwego 
odżywiania się.

•  Zna zwyczaje zwierząt z różnych 
ekosystemów.

•  Wie, czego roślina potrzebuje do 
życia. 

•  Prowadzi hodowle.
•  Rozumie konieczność ochrony śro-

dowiska przyrodniczego, również 
w najbliższej okolicy.

•  Zna zasady i przestrzega reguł 
życia społecznego.

•  Podejmuje działania na rzecz in-
nych osób.

•  Uczy się, jak właściwie się zacho-
wywać w sytuacji zagrożenia.

•  Przeprowadza proste obserwacje, 
miary, ćwiczenia i doświadczenia. 

•  Dostrzega w swoim otoczeniu cykle 
i regularności. Obserwuje zmiany 
zachodzące w otoczeniu przyrodni-
czym (np. zmiany w przyrodzie,  
rośliny i zwierzęta w różnych 
ekosystemach i w różnych porach 
roku), otoczeniu społecznym  
(np. pracę ludzi, ruch drogowy). 
Dostrzega przyczyny zmian.

•  Dokonuje różnorodnych pomiarów 
celem odkrywania, sprawdzania  
i wnioskowania.

•  Bada związki i zależności przyczy-
nowo-skutkowe, przeprowadzając 
różnorodne doświadczenia.

•  Rozumie konieczność właściwego 
odżywiania się, rozróżnia rodzaje 
żywności.

•  Rozumie konieczność ochrony śro-
dowiska przyrodniczego, również 
w najbliższej okolicy.

•  Dba o czystość ciała, higienę osobi-
stą oraz o ład i porządek otoczenia.

–  urządzeniami elektrycznymi  
i gazowymi,

– molestowaniem seksualnym, 
– wymuszeniami, 
– ruchem drogowym, 
–  pozostawaniem bez opieki 

dorosłych,
–  zjawiskami atmosferycznymi (bu-

rze, huragan,powódź, śnieżyca).
•  Potrafi właściwie zachować się  

w przypadku zagrożenia.
•  Obserwuje zmiany zachodzące  

w otaczającej rzeczywistości 
przyrodniczej i społecznej, dostrze-
ga przyczyny i skutki. Formułuje 
wnioski.

•  Dokonuje różnorodnych pomiarów 
w celu: 
– sprawdzania, 
– analizowania, 
– klasyfikowania, 
– porównywania, 
– uogólniania, 
– odkrywania, 
– wnioskowania.

•  Dostrzega w swoim otoczeniu 
przyrodniczym i społecznym cykle  
i regularności, funkcjonujące prawa 
i zależności.

•  Rozumie konieczność ochrony śro-
dowiska przyrodniczego, również 
w najbliższej okolicy.

•  Rozumie konieczność właściwego 
odżywiania się, rozróżnia rodzaje 
żywności.

•  Dba o zdrowie, czystość, higienę, 
ład i porządek.
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IX. Twórcze działanie

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Spontanicznie podejmuje różnorodne działania w zakresie bliskich mu rodzajów aktywności, np. plastycznej, mu-
zycznej, ruchowej, technicznej, zabawowej. Spontanicznie podejmuje działania inspirowane przez nauczyciela i inne 
dzieci. Podejmuje różnorodne działania inspirowane treścią utworu literackiego, muzyką, bezpośrednią obserwacją. 
Kojarzy różne fakty, analizuje, porównuje, wnioskuje. Tworzy swobodne wypowiedzi na bliskie mu tematy. Chętnie 
podejmuje działania w zespole, grupie, parach. Improwizuje melodie do podanego tematu oraz przedstawia ruchem 
piosenki. Wykazuje twórcze zainteresowanie pracami plastyczno-konstrukcyjnymi. Rozwiązuje problemy zarówno 
realne, jak i wyobrażeniowe. Chętnie uczestniczy w inscenizowaniu tekstu (dramatyzacja, dialogi bezpośrednie  
i telefoniczne, teatrzyki). Swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki, utwory instrumentalne. Potrafi 
zagospodarować wolny czas sensowną działalnością plastyczną, konstrukcyjną, zabawą. Właściwie posługuje się  
prostymi narzędziami i materiałami. Umiejętnie organizuje swoje miejsce pracy do działalności edukacyjnej. Umiejęt-
nie i skutecznie działa w zespole. Podejmuje zadanie będące elementem pracy grupowej. Przestrzega zasad obowią-
zujących w społecznościach dziecięcych oraz w świecie dorosłych. Dokonuje wyboru odpowiednich materiałów  
i narzędzi do pracy. Właściwie gospodaruje materiałami i narzędziami. Potrafi zorganizować miejsce pracy do wykony-
wania prostych czynności oraz porządkuje miejsce pracy. Wykazuje samodzielność, dba o swoje rzeczy.

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Chętnie podejmuje różnorodne 
działania związane z różnymi 
rodzajami aktywności edukacyjnej: 
polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej, społecznej, pla-
styczno-technicznej, muzycznej, 
ekologicznej, zdrowotnej.

•  Wiąże treści utworu literackiego  
z różnymi formami ekspresji słownej, 
plastycznej, ruchowej.

•  Tworzy spontaniczne wypowiedzi 
na podstawie własnych przeżyć, 
obserwacji, doświadczeń.

•  Uczestniczy w grach dramowych.
•  Projektuje i wykonuje różnorod-

ne płaskie i przestrzenne formy 
użytkowe.

•  Chętnie podejmuje działania  
w zakresie kreatywnego rozwiązy-
wania problemów.

•  Ustala niezbędne czynności prowa-
dzące do zrealizowania zadania.

•  W czasie pracy przestrzega kolej-
ności działań.

•  Elastycznie reaguje na propozycje 
zmian w czasie wykonywanej pracy.

•  Ocenia efekty własnej pracy.
•  Bezpiecznie posługuje się materia-

łami i narzędziami.
•  Bezpiecznie korzysta z urządzeń 

technicznych.

•  Zainspirowany tekstem, opowia-
daniem, sztuką teatralną, filmem, 
historyjką obrazkową tworzy opo-
wiadania twórcze, np.: 
– ciąg dalszy opowiadania, 
– dalsze losy bohaterów, 
– inne zakończenie opowiadania.

•  Tworzy swobodne teksty na znane 
mu tematy.

•  Przedstawia sytuacje życiowe  
w grach dramowych.

•  Projektuje i wykonuje płaskie 
i przestrzenne formy użytkowe.

•  Wiąże treść utworu literackiego, 
sztuki teatralnej, audycji radiowej, 
telewizyjnej, filmu z różnymi for-
mami ekspresji.

•  Tworzy proste tematy muzyczne, 
ilustracje muzyczne do wierszy  
i opowiadań.

•  Ustala niezbędne czynności prowa-
dzące do zrealizowania zadania.

•  W czasie pracy przestrzega kolej-
ności działań.

•  Elastycznie reaguje na propozycje 
zmian w czasie wykonywanej pracy.

•  Ocenia efekty własnej pracy.
•  Bezpiecznie posługuje się materia-

łami i narzędziami.
•  Bezpiecznie korzysta z urządzeń 

technicznych.

•  Tworzy opowiadania twórcze, swo-
bodne teksty, słowniki tematyczne 
na podstawie słuchanych treści, 
wydarzeń z życia, ilustracji, filmu, 
sztuk teatralnych i muzyki.

•  W różnych formach ekspresji 
prezentuje treści czytanych lub 
słuchanych tekstów.

•  Inscenizuje teksty lub ich fragmenty.
•  Projektuje i wykonuje płaskie  

i przestrzenne formy użytkowe, 
uwzględniając zasady kompozycji.

•  Improwizuje melodie do zrytmizo-
wanych wierszy oraz do podanego 
tematu rytmicznego.

•  Tworzy ilustracje muzyczne do 
opowiadań i wierszy oraz swobod-
nie interpretuje ruchem tematy 
rytmiczne, piosenki, utwory instru-
mentalne.

•  Przedstawia sytuacje życiowe  
w grach dramowych.

•  Planuje kolejność podejmowanych 
czynności, prowadzących do reali-
zacji zadania.

•  Porównuje wykonanie zadania  
z planem. 

•  Kontroluje swoje działanie i w razie 
potrzeby modyfikuje je w toku 
realizacji.

•  Ma świadomość celu podejmowa-
nych zadań i ocenia ich efekty.
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Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Wykazuje nawyk właściwego, 
oszczędnego wykorzystywania 
narzędzi i urządzeń technicznych.

•  Działa w zespole.
•  Porządkuje miejsce pracy po za-

kończeniu działań.
•  Ma świadomość, że każda praca 

musi być zakończona w określo-
nym czasie.

•  Ma świadomość konieczności 
właściwej organizacji stanowiska 
pracy.

•  Wykazuje nawyk właściwego, 
oszczędnego wykorzystywania 
narzędzi i urządzeń technicznych.

•  Umiejętnie działa w zespole.
•  Porządkuje miejsce pracy po zakoń-

czeniu działań.
•  Ma świadomość, że każda praca 

musi być zakończona w określo-
nym czasie.

•  Ma świadomość konieczności 
właściwej organizacji stanowiska 
pracy.

•  Dokonuje wyboru materiałów, 
narzędzi, przyborów i uzasadnia 
ich wybór.

•  Aktywnie uczestniczy w pracy 
grupowej, pełniąc w grupie różne 
funkcje związane z realizacją 
zadania.

•  Organizuje swoje stanowisko pracy 
i porządkuje je po zakończeniu 
zadania.

•  Racjonalnie gospodaruje czasem 
podczas wykonywania zadań.

•  Ocenia pracę własną i innych,  
w tym własną pracę w realizacji 
zadań grupowych.

•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
pracy.

X. Sprawność ruchowa

Umiejętności dziecka po zakończeniu kształcenia w przedszkolu

Dba o swoje zdrowie. Jest sprawny ruchowo, na miarę swoich możliwości. Jest na tyle zahartowany, aby mógł uczest-
niczyć w bliskich mu rodzajach aktywności, zajęciach, grach i zabawach w klasie i poza szkołą. 

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 1

Przewidywane umiejętności ucznia  
po klasie 2

Osiągnięcia ucznia po pierwszym  
etapie edukacji

•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
podczas zajęć ruchowych.

•  Reaguje ruchem na różne sygnały 
wzrokowe i dźwiękowe.

•  Poprawnie wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne i proste układy 
taneczne.

•  Rzuca i chwyta, pokonuje prze-
szkody, skacze, biega, uczy się 
kozłować piłką, toczy piłkę, wyko-
nuje ćwiczenia równoważne, rzuca 
do celu.

•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa 
podczas zajęć ruchowych.

•  Poprawnie wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne i proste układy 
taneczne.

•  Przyjmuje poprawne pozycje do 
ćwiczeń.

•  Sprawnie rzuca, chwyta, celuje, bie-
ga, skacze, pokonuje przeszkody.

•  Wykonuje podstawowe ćwiczenia 
korygujące postawę ciała.

•  Przestrzega zasad bezpieczeństwa  
i reguł współdziałania podczas 
zajęć ruchowych.

•  Sprawnie rzuca, chwyta, celuje, bie-
ga, skacze, pokonuje przeszkody.

•  Rozumie i stosuje przepisy minigier 
zespołowych.

•  Wykonuje ćwiczenia korygujące 
postawę ciała.

•  Rozróżnia i nazywa rekreacyjne for-
my aktywności ruchowej i niektóre 
dyscypliny sportu.
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6. W jaki sposób uczą się uczniowie? 
Sposoby osiągania celów edukacyjnych

Przyjęta w programie kształcenia humanistyczna teoria uczenia urzeczywistnia się w nastę-
pujących założeniach:

•  podmiotem wszelkich działań dydaktycznych jest dziecko – uczeń;
•   podstawą zmian w zachowaniu się dziecka jest jego własna naturalna zdolność do wzrostu 

i rozwoju, zdolność uczenia się przez doświadczanie;
•   nauczyciel, organizując sytuacje dydaktyczne, umożliwia dziecku uczenie się w indywidual-

nym i grupowym działaniu.

Każde poprawnie wykonane działanie dziecka ma wpływ na:
• bogacenie doświadczeń, tworzenie systemu wiedzy, rozwój pojęć;
• zwiększanie odporności emocjonalnej na sytuacje nowe, często trudne;
• umiejętność dokonywania samokontroli i samooceny działania;
• motywację do podejmowania wysiłku intelektualnego;
•  umiejętność działania, organizownia i realizowania zadań, właściwego i ekonomicznego 

postępowania;
• możliwości wyrażania swoich myśli i ocen, które towarzyszą działaniu we współpracy.

Zatem, aktywizując dziecko do działania, doświadczania, nauczyciel pomaga mu:
• odkrywać wiedzę samodzielnie (aktywność intelektualna);
• wyzwalać emocje towarzyszące uczeniu się (aktywność emocjonalna);
• wypowiadać swoje myśli, sądy (aktywność werbalna);
• wybierać cel i sposób postępowania. 

Planując i organizując sytuacje dydaktyczne, nauczyciel powinien pamiętać, że uczenie się w dzia-
łaniu, przez doświadczanie, będzie w pełni skuteczne tylko wtedy, gdy dziecko –uczeń będzie po-
dejmować konkretne działania (doświadczenia) własne lub organizowane przez nauczyciela, których 
wynikiem będzie:

Analizowanie, porównywanie i twórcza refleksja

Uogólnianie i wyciąganie wniosków

Sprawdzanie w praktyce, aktywne eksperymentowanie 
(czyli znowu konkretne działanie, doświadczenie)
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Według Carla Rogersa podstawę zmian w zachowaniu człowieka stanowi jego własna zdol-
ność do wzrostu i rozwoju, zdolność uczenia się na podstawie doświadczania. Zalecanie zmian, jak 
również tzw. dobre rady pozostają nieskuteczne. Można natomiast stworzyć atmosferę szczegól-
nie sprzyjającą rozwojowi człowieka, konstruktywnym zmianom w jego zachowaniu i osobowości. 
Stwarzanie takiej atmosfery Carl Rogers nazywa „ułatwianiem”.

Nauczyciel, wychowawca, psychoterapeuta nie powinni być ekspertami wiedzącymi lepiej, co 
powinien robić i jakim powinien być wychowanek. Jak stwierdził prof. André Glucksmann: „najwię-
cej zła wyrządza się zawsze w imię dobra, czyli pewnej idei człowieka”. Nauczyciel, wychowawca, 
psychoterapeuta powinni więc towarzyszyć dziecku w jego doświadczalnym uczeniu się, na drodze 
jego własnego rozwoju, odkrywaniu: prawdy, dobra i piękna, a w szczególności:

•  ułatwiać dziecku zdobywanie wiedzy, a nie dostarczać jej w gotowej formie;
•  zachęcać dziecko do poszukiwania informacji, ale jej nie podawać;
•  umożliwiać dziecku samodzielne badanie i odkrywanie;
•  motywować, pobudzać, organizować to, co pożądane i konieczne;
•  odpowiadać i stawiać pytania;
•  nie wyręczać dziecka nigdy w tym, co ono może samodzielnie zrobić, odkryć.

To wymaga od nauczyciela klas 1–3, jako organizatora i animatora procesu dydaktycznego, 
doboru odpowiednich metod nauczania – uczenia się (szczególnie w klasie 1), organizowania ucze-
nia się dzieci z grupą i w grupie, uwzględnienia prawidłowości w zakresie przyswajania wiedzy 
i kształtowania umiejętności w zależności od wieku dzieci i sposobów pracy edukacyjnej, dokładnej 
znajomości dziecka, jego sposobu myślenia, cech osobowościowych, preferowanego stylu uczenia 
się (słuchowiec, wzrokowiec, czuciowiec).

Sposoby osiągania zamierzonych celów edukacyjnych:
•  Dokładne poznanie ucznia i jego otoczenia: 

– przeprowadzenie szczegółowej diagnozy; 
– systematyczne kontrolowanie i ocenianie postępów;  
– poznanie osobowości ucznia i preferowanego przez niego stylu uczenia się; 
– rozpoznanie środowiska rodzinnego i nazwanie ewentualnych problemów.

•  Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia: 
– zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne po uzyskaniu wystarczających 
    informacji od specjalistów; 
– prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniami MEN; 
– dobór metod nauczania.

•  Współpraca szkoły z rodzicami / opiekunami: 
– wsparcie pedagogiczne rodziców / opiekunów; 
– komunikacja szkoła – dom (na bieżąco).
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Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? 

Specyficzne trudności dzieci w uczeniu się mogą być uwarunkowane różnymi czynnikami, np. 
nieprawidłowym rozwojem: psychosomatycznym, somatycznym, narządów zmysłów, narządów 
ruchu oraz negatywnym wpływem środowiska, w którym dziecko wzrasta. 

Uczeń z trudnościami w nauce: 
•  wykazuje brak zainteresowania nauką; 
•  niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela; 
•  nie potrafi prawidłowo kierować procesami psychicznymi, takimi jak: pamięć, spostrzeganie, 

kojarzenie czy uwaga; 
•  jest mało aktywny na zajęciach, często brak aktywności jest połączony z biernością i rezygna-

cją; 
•  reaguje agresją słowną; 
•  ucieka w kłamstwo; 
•  unika zajęć szkolnych. 

Czasami dziecko, mimo dobrej sprawności intelektualnej, a nawet wysokiej inteligencji, ma kłopot 
z opanowaniem umiejętności czytania i pisania lub liczenia. 
W zależności od rodzaju dysfunkcji dostosowanie wymagań edukacyjnych powinno dotyczyć trzech 
obszarów: 

•  formy sprawdzania wiedzy; 
•  treści; 
•  formy i treści. 

Jak postępować z uczniem przejawiającym specyficzne trudności w uczeniu się? 

•  Dyskalkulia – trudności w liczeniu. 
Nauczyciel ocenia tylko tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczniowie z dyskalkulią 
mają skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to często popełniają błędy w jej 
zapisie. Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym, że dziecko nie rozumie danego zagadnienia. 
Dostosowanie wymagań dotyczy więc formy sprawdzania wiedzy. Trzeba prześledzić tok rozumo-
wania dziecka. Jeśli jest on poprawny, ucznia należy ocenić pozytywnie. 

•  Dysgrafia – trudności z opanowaniem techniki pisania; brzydkie, nieczytelne pismo. 
W tym przypadku dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści. Wy-
magania merytoryczne dotyczące pisemnej pracy ucznia z dysgrafią powinny być takie jak dla 
wszystkich, natomiast sposób sprawdzania takiej pracy może być niekonwencjonalny. Zależy to od 
pomysłowości nauczyciela. Jeśli nauczyciel nie jest w stanie przeczytać pracy ucznia, może przepy-
tać go z danego zakresu materiału lub pozwolić na napisanie pracy na komputerze. 

• Dysortografia – trudności ze stosowaniem zasad pisowni. W pracach pisemnych pojawiają się 
liczne błędy ortograficzne, fonetyczne, interpunkcyjne itd. 
Nauczyciel, sprawdzając pracę, ocenia jej treść, a nie poprawność pisowni. Mimo trudności, uczeń 
musi się jednak uczyć zasad ortografii i gramatyki i wykonywać odpowiednie ćwiczenia. 
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•  Dysleksja – trudności w czytaniu, które przekładają się na problemy ze zrozumieniem treści. 
Dostosowanie wymagań w zakresie formy powinno nastąpić jak najwcześniej. Widząc trudności 
dziecka, nauczyciel powinien np. odpytywać je z czytania na dodatkowych zajęciach wyrównaw-
czych, w których bierze udział mniej osób, a nie przy całej klasie. Ucznia z takimi trudnościami nie 
można ponaglać, krytykować ani zawstydzać. Żeby ucznia nie zniechęcić, nauczyciel powinien za-
dawać mu do nauki jedynie niewielki fragment tekstu. 

Przyczyn opisanych trudności należy szukać w kilku obszarach: dydaktycznym, wychowawczym 
i zdrowotnym. Przewlekłe choroby, wady wrodzone, nadmierna pobudliwość, nerwowość czy słaby 
stan zdrowia mają istotny wpływ na występowanie trudności. 

Zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest udzielenie wszechstronnej pomocy uczniom, u których 
pojawiły się problemy w nauce, a także zadbanie o to, by dzieci te nie czuły się odrzucone. Ważna jest 
analiza całościowa przypadku, uwzględniająca warunki środowiskowe ucznia, jego kłopoty rodzinne 
i szkolne. Pozwoli to na lepsze rozpoznanie przyczyn trudności. 

Rodzice i nauczyciele powinni współpracować i razem ustalać zasady pracy z dzieckiem i racjo-
nalnie organizować jego wolny czas. 

Dziecko mające trudności w nauce powinno uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i re-
edukacyjnych. Potrzebna jest też dobra współpraca domu i szkoły z poradnią psychologiczno-pe-
dagogiczną oraz innymi instytucjami specjalistycznymi. Analizowanie opinii i orzeczeń wydawa-
nych przez te instytucje pozwala na dokładne zdiagnozowanie problemu i ukierunkowuje pracę 
z uczniem. Gdy rozumie się potrzeby ucznia, zna jego możliwości i ograniczenia, łatwiej zapobiegać 
powstawaniu zaburzeń nerwicowych będących efektem pogłębiania się szkolnych trudności. Pod-
czas zajęć szkolnych należy zaobserwować, jakie metody najlepiej działają na dziecko. Następnie 
trzeba opracować program pracy i pomocy dziecku i konsekwentnie go wdrażać. Warto nagradzać 
dziecko za każdy drobny wysiłek, czekając na wymierne efekty procesu uczenia się. 

Jak postępować z uczniem zdolnym? 

Uczeń zdolny ma ogólną łatwość uczenia się, rozwiązywania różnych zadań i problemów, a tak-
że umiejętność myślenia abstrakcyjnego. Mogą to być zdolności rzeczywiste (czyli takie, które po-
wstały na bazie zdolności naturalnych) lub zdolności specjalne, kierunkowe, dotyczące konkretnej 
dziedziny, które często nazywamy talentem. 

Uczeń zdolny lub wybitnie zdolny: 
•  ma wysoki iloraz inteligencji ogólnej i pewne predyspozycje psychiczne, które są nieodzowne 

podczas wykonywania danego zadania; 
•  jest dociekliwy, zgłębia zagadnienia natury poznawczej; 
•  jest indywidualistą, przejawia dużą niezależność i krytycyzm myślenia; 
•  zdecydowanie lepiej wykonuje takie same zadania niż inni uczniowie w takich samych warun-

kach; 
•  ma silną motywację do zajmowania się tym, co go interesuje; 
•  pracuje szybko, dzięki określonym cechom charakteru i temperamentowi; 
•  potrafi skupić uwagę i wytrwale dążyć do celu; 
•  potrafi twórczo podchodzić do interesującego go tematu; 
•  przewyższa inne dzieci oryginalnością myślenia, szybkością i łatwością uczenia się; 
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•  potrafi pobierać i przetwarzać informacje; 
•  potrafi sprawnie i szybko selekcjonować i zapamiętywać informacje; 
•  najprawdopodobniej osiągnie sukces; 
•  posiada wyobraźnię twórczą i wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie; 
•  potrafi spontanicznie rozwiązywać różne problemy; 
•  ma dużą łatwość uczenia się i rozwiązywania problemów; 
•  osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce; 
•  ma szerokie zainteresowania i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy; 
•  potrafi być pracowity i samokrytyczny, a także skuteczny w działaniu; 
•  ma podzielną uwagę. 

Dzieci zdolne, które spełniają opisane powyżej kryteria i mają wysoki iloraz inteligencji, nie 
zawsze są dobrymi uczniami. Często napotykają na trudności adaptacyjne, ponieważ ich poziom 
intelektualny utrudnia im porozumiewanie się z rówieśnikami. Rówieśnicy często uważają te osoby 
za przemądrzałe i zarozumiałe, gdyż mają one poczucie własnej wartości, są pewne siebie i swojej 
wiedzy, potrafią bronić swoich racji. 

Szkoła powinna: 
•  dążyć do rozpoznania zdolności swoich uczniów, otoczenia tych uczniów opieką i utwierdzania 

w przekonaniu, że mają zdolności, które trzeba rozwijać, aby w przyszłości osiągnąć sukces; 
•  stwarzać warunki i właściwą atmosferę do rozwijania zdolności uczniów; 
•  zapewnić ścisłą współpracę wychowawcy z innymi nauczycielami, aby rozpoznawanie zdolno-

ści ucznia następowało jak najszybciej; 
•  zorganizować działania wspomagające i rozwijające zdolności ucznia podczas zajęć dodatko-

wych (koła zainteresowań); 
•  mądrze i konsekwentnie zachęcać i wdrażać do udziału w różnych konkursach na terenie 

szkoły i poza nią; 
•  wypracować system promowania i nagradzania każdego, nawet najmniejszego sukcesu ucznia 

i jego opiekuna; 
•  współpracować z domem rodzinnym dziecka, zachęcać rodziców do wspierania, motywowa-

nia i doceniania wysiłków i postępów dziecka; 
•  wspierać i rozwijać myślenie twórcze oraz oryginalne działania uczniów; 
•  nie narzucać sztywnych schematów; 
•  stwarzać zarówno atmosferę twórczą w klasie, jak i prowokować sytuacje wymagające twór-

czego myślenia; 
•  pomagać dziecku w realizacji jego pomysłów; 
•  kształtować u ucznia wiarę we własne siły; 
•  pobudzać aktywność dziecka; 
•  walczyć z nudą i apatią podczas zajęć; 
•  uatrakcyjniać proces nauczania – uczenia się. 
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7. W jaki sposób jest monitorowany proces edukacyjny i rozwój dziecka?  
Ocena

Co to jest proces monitorowania? 

Monitorowanie to sposób kontroli i ocena efektów edukacyjnych uczniów. Polega na  
systematycznym gromadzeniu, z użyciem różnorodnych metod i narzędzi, informacji o warunkach, 
przebiegu i efektach działań dydaktyczno-wychowawczych, nieustannym obserwowaniu i badaniu 
rezultatów realizacji planu działania (programu nauczania) oraz jego ewaluacji (modyfikacji), celem 
doskonalenia i usprawnienia procesu edukacyjnego. 

Istotnym elementem kontroli i oceny procesu edukacyjnego jest:
•  gromadzenie i analizowanie informacji o osiągnięciach poznawczych, psychomotorycznych, 

zachowaniach emocjonalnych dzieci;
•  określanie indywidualnych potrzeb uczniów, ich zainteresowań i uzdolnień oraz napotyka-

nych trudności w uczeniu się i ich przyczyn;
•  opisywanie rozwoju i postępów edukacyjnych każdego dziecka – ucznia;
•  obserwowanie i wspieranie szkolnej kariery dziecka, wzmacnianie jego naturalnej motywacji 

poznawania – uczenia się;
•  diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i porównywanie ich z określonymi standarda-

mi;
•  uczenie umiejętności przyjmowania oceny jako elementu rzeczywistości, korzystania z niej 

w kształtowaniu obrazu samego siebie;
•  wdrażanie do przestrzegania norm i zasad funkcjonowania w życiu, w różnych organizacjach 

i określonych społecznościach;
•  sprawdzanie wiadomości, osiąganych umiejętności i sprawności. 

Monitorowanie procesu edukacyjnego i rozwoju dziecka powinno dostarczyć nauczycielowi,  
uczniom i rodzicom odpowiedzi na pytania:

•  Jak jest?
•  Co na to wpływa?
•  Co ułatwia?
•  Co utrudnia?
•  Jak powinno być?
•  Co zrobić, aby osiągnąć cel?

Cele procesu monitorowania

Korzystając z różnych źródeł informacji (np. obserwacji, rozmów, wywiadów, ankiet, ba-
dań socjometrycznych, analiz wytworów prac uczniów, zadań praktycznych, testów sprawdzają-
cych) nauczyciel ma możliwość poznawania zarówno zespołu uczniowskiego (jego struktury, ról 
uczniowskich w zespole, obowiązujących w nim norm i zasad), jak i pojedynczego ucznia (jego 
wiedzy, umiejętności, dążeń, aspiracji, samooceny, cenionych wartości, stosunku do nauki, stra-
tegii uczenia się, zakresu i przyczyn trudności). Ocena może mieć charakter oceny dydaktycznej 
lub może być ocenianiem społeczno-wychowawczym, gdy nauczyciel ocenia nie tylko osiągnię-
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cia edukacyjne, lecz także motywację do pracy, obowiązkowość czy zachowanie się w różnych 
sytuacjach. Zawsze jednak powinna ona mieć funkcję diagnostyczną – wspierać szkolną karierę 
ucznia, monitorować jego postępy i określać indywidualne potrzeby. 

A zatem monitorowanie ma na celu i jednocześnie ułatwia:
•  opisywanie rozwoju umiejętności, kompetencji ucznia;
•  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb każdego ucznia;
•  określanie efektywności stosowanych metod pracy;
•  obserwowanie i wspieranie rozwoju dziecka, wzmacnianie pozytywne;
•  rozbudzanie naturalnej motywacji poznawania – uczenia się;
•  kształtowanie obrazu samego siebie;
•  wdrażanie do samokontroli i samooceny;
•  kształtowanie umiejętności przyjmowania oceny jako elementu rzeczywistości;
•  przygotowanie do współpracy i współdziałania.

Zakres monitoringu edukacyjnego

Monitorując rozwój dziecka, nauczyciel gromadzi i analizuje informacje dotyczące:
•  efektów edukacyjnych (wiedzy, umiejętności, sprawności, nawyków, postaw);
•  umiejętności kluczowych, ponadprzedmiotowych;
•  zainteresowań, uzdolnień, możliwości i predyspozycji;
•  ograniczeń i uwarunkowań rozwojowych dziecka, ich przyczyn;
•  cech osobowościowych, zachowań, sposobów reagowania w określonych sytuacjach;
•  stosunku dziecka do podejmowania zadań, jego zaangażowania w realizację;
•  funkcjonowania dziecka w różnych społecznościach, grupach społecznych.

Metody i narzędzia służące gromadzeniu informacji

Sposób, w jaki nauczyciel diagnozuje osiągnięcia edukacyjne dzieci, ich potrzeby, uzdolnie-
nia, zainteresowania i trudności w uczeniu się oraz jak przekazuje informacje zwrotne, ma duże 
znaczenie zarówno dla samego ucznia, jak i nauczyciela.

Nauczyciel może gromadzić informacje przez:
•  obserwację dzieci;
•  analizę wytworów ich pracy;
•  zadania praktyczne dzieci;
•  rozmowy i wywiady;
•  karty badania umiejętności (lub sprawdziany przygotowane przez nauczyciela);
•  badania socjometryczne;
•  testy i ankiety;
•  Plan Działań Wspierających.
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Gromadzenie informacji i ich dokumentowanie powinno dostarczyć nauczycielowi dostatecznie 
dużo danych, pozwalających wszechstronnie ocenić postępy i rozwój dziecka w formie oceny opi-
sowej. Może ona być ustną lub pisemną informacją wyrażoną w formie syntetycznego, zwięzłego 
komentarza, dotyczącego najważniejszych osiągnięć, ich uwarunkowań i zmian oraz zaleceń dy-
daktyczno-wychowawczych. Informacja ta może być dokumentowana za pomocą: kart obserwacji, 
teczek uczniowskich, zapisów w dzienniku, kart oceny, świadectw.

Ocena słowna jest dla dzieci bardzo istotna. Ważne jest, aby już na etapie planowania pracy 
dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel rozstrzygnął: co i kiedy będzie oceniał oraz w jaki sposób. 
Częstotliwość oceniania sprawi, że dziecko otrzyma informację o swojej pracy i postępach na bie-
żąco, co będzie miało znaczenie mobilizujące do dalszego działania. Wtedy proces ten będzie miał 
charakter nie tylko motywujący ucznia, lecz także wspomagający. Będzie również służył monitoro-
waniu rozwoju dziecka i doskonaleniu organizacji całego procesu edukacyjnego.
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8. Załączniki

Słownik pojęć

W trosce o komunikatywność języka, jednoznaczność stwierdzeń i właściwą interpretację pro-
gramu nauczania zdefiniowano niektóre pojęcia.

1.  Podstawa programowa – baza konstrukcyjna programu nauczania, zawierająca powszech-
nie obowiązujące zadania i cele edukacyjne, zadania szkoły i powinności nauczyciela, treści 
kształcenia oraz osiągnięcia ucznia.

2.  Program nauczania – opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści na-
uczania ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

3.  Kształcenie zintegrowane – sposób organizacji procesu nauczania – uczenia się dzieci w pierw-
szym etapie kształcenia ogólnego. Objęte są nim dzieci w młodszym wieku szkolnym w kla-
sach 1–3. Jego cechą charakterystyczną jest ciągłość wychowania i kształcenia, umożliwianie 
dzieciom całościowego, a następnie kontekstowego poznawania siebie i świata, ukazywanie 
związków i zależności między różnymi obszarami edukacyjnymi. Obejmuje ono scalanie treści 
kształcenia oraz łączenie organizowanych przez nauczyciela sytuacji dydaktycznych, ujętych 
w metodyczną, logicznie spójną całość.

4.  Umiejętności kluczowe – ponadprzedmiotowe, uniwersalne umiejętności. Mają one istotne, 
podstawowe znaczenie dla właściwego uczestnictwa w życiu społecznym, sprawnego funkcjo-
nowania w zmieniającej się rzeczywistości oraz dla samodzielnego uczenia się.

5.  Dzień aktywności edukacyjnej ucznia – logicznie spójna, metodycznie zorganizowana, zinte-
growana struktura, układ sytuacji dydaktycznych i edukacyjnych wyznaczonych przez okre-
ślone cele i zadania.

6.  Sytuacja dydaktyczna – fragment dnia aktywności edukacyjnej dziecka, układ zadań, warun-
ków, czynności nauczyciela i ucznia, struktura złożona z elementarnych jednostek edukacyj-
nych – sytuacji edukacyjnych.

7.  Sytuacja edukacyjna – elementarne, wyznaczone przez cel, sposób lub zadanie, zorganizowa-
ne działanie ucznia, którego efektem winno być wywołanie określonego zachowania eduka-
cyjnego dziecka, np. przepisywanie, poszukiwanie, analizowanie, porównywanie.

8.  Rodzaje aktywności ucznia – najistotniejsze dla procesu nauczania – uczenia się umiejęt-
ności wyższego rzędu (kompetencje), wspólne dla wszystkich obszarów edukacji. Stanowią 
podstawowy element integrujący wszystkie obszary kształcenia zintegrowanego (czytanie, 
mówienie, pisanie, obliczanie, rysowanie – malowanie, słuchanie, śpiewanie – granie – ruch, 
tworzenie, badanie, organizowanie własnych działań, doskonalenie się).

9.  Obszary edukacyjne – kierunki edukacji wyznaczone przez specyficzne dla danego etapu 
edukacyjnego treści, na podstawie których realizowane są zadania kształcenia zintegrowa-
nego (edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, plastyczna, technicz-
na, muzyczna, zdrowotna...).

10.  Cele kształcenia – świadomie założone (projektowane) wyniki procesu dydaktyczno-wycho-
wawczego wyrażone opanowaniem przez uczniów określonych wiadomości, umiejętności, 
sprawności, postaw.

11.  Treści kształcenia – zasób odpowiednio uporządkowanych informacji, czynności określo-
nych przez cele kształcenia, materiał nauczania – uczenia się oraz wymagania programowe, 
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których opanowanie ma umożliwić lub ułatwić człowiekowi ukształtowanie jego stosunku 
do świata.

12.  Materiał nauczania (kształcenia) – informacje rzeczowe (merytoryczne) wykorzystywane 
w procesie dydaktyczno-wychowawczym do opanowania określonych umiejętności, po-
wodowania zmian w zachowaniu, postawach, przekonaniach lub zapamiętywane przez 
uczniów. To tworzywo myślenia i działania, bogacenia wiedzy i kształtowania systemu 
wartości.

13.  Monitorowanie procesu edukacyjnego – integralny element procesu kształcenia, przyjęty 
przez nauczyciela system ciągłego obserwowania, sprawdzania i analizowania – rozważania 
danych o efektywności procesu, wynikiem czego winno być modyfikowanie procesu eduka-
cyjnego w zakresie jego organizacji.

14.  Ocena szkolna – informacja o wynikach przebiegu procesu kształcenia wraz z komentarzem 
dotyczącym tych wyników.

15.  Diagnoza – określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności dziecka – ucznia.
16.  Aktywizujące metody nauczania – metody nauczania zwiększające czynny udział uczniów 

w zajęciach dydaktycznych, ograniczające jednocześnie rolę nauczyciela do pomagania 
uczącym się w osiąganiu celów edukacyjnych i ewaluacji postępów.

17.  Monitorowanie procesu rozwoju dziecka – integralny element procesu kształcenia, przyjęty 
przez nauczyciela system ciągłego obserwowania, gromadzenia danych i ich analizowania, 
rozważania materiałów dotyczących rozwoju indywidualnego dziecka.
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