
Zachowanie  
Uczennica kulturalna, koleżeńska i uczynna. Jest systematyczna i obowiązkowa, zawsze 

przygotowana do zajęć. Chętnie bierze udział w uroczystościach oraz konkursach szkolnych 

zajmując czołowe lokaty. Lubi współpracować w grupie, często dostrzega potrzeby innych           

i stara się im pomagać. Zawsze przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole i w klasie. 

Pracuje w dobrym tempie, samodzielnie i dokładnie. Stara się być aktywna na zajęciach. 

Kulturalna wobec nauczycieli i pracowników szkoły. Właściwie zachowuje się podczas wyjść 

i wycieczek. Jest zawsze punktualna. 

 

Zajęcia edukacyjne 
Wypowiada się chętnie kilkoma spójnymi zdaniami. Zawsze słucha ze zrozumieniem. 

Poprawnie czyta nowe teksty, odpowiednio je intonuje. Pisze ładnie, estetycznie prowadzi 

zeszyty. Zna poznane zasady ortograficzne i stara się je stosować. Pisząc z pamięci popełnia 

drobne błędy. Wiadomości z gramatyki opanowała dobrze. Rozumie pojęcie liczby naturalnej 

we wszystkich jej aspektach. Sprawnie i poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20                          

z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Mnoży i dzieli w zakresie 20. Samodzielnie 

rozwiązuje proste zadania tekstowe. Zna jednostki miary, wagi i pojemności. Odczytuje 

godziny na zegarze. Posiada ogólną wiedzę o środowisku i stosuje ją w praktyce. Starannie 

wykonuje prace plastyczne, wykorzystuje różne środki artystyczne. Lubi śpiewać z grupą. 

Chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. W pełni opanowała materiał 

programowy z języka angielskiego. Biegle obsługuje zestaw komputerowy, potrafi korzystać   

z wymaganych programów.  

 

Zachowanie  
Uczennica dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wobec rówieśników jest uczynna         

i koleżeńska.  Lubiana i akceptowana przez rówieśników, lubi i potrafi pracować w grupie. 

Przestrzega norm i zasad obowiązujących w szkole, jest punktualna i obowiązkowa. Pracuje     

w dobrym tempie, samodzielnie i dokładnie wypełnia powierzone jej zadania. Stara się być 

aktywna na  zajęciach. Chętnie bierze udział w konkursach plastycznych. Wobec dorosłych 

kulturalna   i grzeczna. Właściwie zachowuje się podczas wyjazdów i wycieczek.  

 

Zajęcia edukacyjne 
Wypowiada się prostymi zdaniami, najczęściej odpowiada na pytania. Pisze starannie, 

estetycznie prowadzi zeszyty. Zasady ortograficzne wymagają utrwalenia. Bezbłędnie 

przepisuje, ale popełnia błędy w pisaniu  z pamięci. Czyta poprawnie ze zrozumieniem 

wyuczone teksty. Wiadomości z ortografii należy jeszcze utrwalać. Poprawnie dodaje                     

i odejmuje w zakresie 20  na materiale manipulacyjnym.  Mnoży i dzieli w zakresie 10. 

Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Zna  jednostki miary, wagi i pojemności. 

Odczytuje pełne godziny. Aktywnie uczestniczy w obserwowaniu zjawisk przyrody. Starannie 

wykonuje prace plastyczne, wykorzystuje różne środki artystyczne. Wykazuje dużą inwencję 

twórczą. Lubi śpiewać. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Świetnie 

opanowała materiał programowy z języka angielskiego. Sprawnie obsługuje zestaw 

komputerowy, korzysta z wymaganych programów. 

 

 

 

 

 

 



Zachowanie 
 

Stara się przestrzegać norm i zasad obowiązujących w szkole i w  klasie. Pracuje wolno, często 

oczekuje pomocy nauczyciela. Wciąż potrzebuje zachęty, aby zakończyć rozpoczętą pracę na 

lekcji.  Zwykle wywiązuje się ze swoich obowiązków, choć podejmuje je niezbyt chętnie.  Stara 

się przestrzegać zasad obowiązujących w szkole, chociaż często należy   o   nich przypominać, 

egzekwuje je od innych, ale nie zawsze od siebie. Lubi zajęcia i zabawy ruchowe. Właściwie 

zachowuje się w miejscach publicznych, podczas wyjść i wycieczek.  Wymaga opieki i kontroli 

osoby dorosłej. 

 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne 

Wypowiada się odpowiadając na pytania krótkimi zdaniami. Wymienia zdarzenia bez 

powiązań przyczynowo-skutkowych. Pisze mało starannie, mało estetycznie prowadzi zeszyty. 

Potrafi odwzorowywać kształty liter i przepisać kilka zdań z tablicy. Czyta krótkie, proste 

wyrazy i zdania. Rozumie pojęcie liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Dodaje            

i odejmuje w zakresie 20 na konkretach z pomocą nauczyciela.  Potrafi zilustrować proste 

zadanie tekstowe. Zna, ale myli jednostki miary, wagi i pojemności. Dostrzega istotne zmiany 

zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, ale nie zawsze rozumie istotę tych 

zjawisk. Ma podstawowe wiadomości dotyczące wybranych roślin i zwierząt. Chętnie 

wykonuje prace plastyczne, wykorzystuje różnorodne środki artystyczne. Wykazuje dużą 

inwencję twórczą. Chętnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach muzyczno-ruchowych. Lubi 

śpiewać. W pełni opanował materiał programowy z języka angielskiego. Wie, jak obsługiwać 

komputer, ale w praktyce potrzebuje wsparcia nauczyciela.   

 

 

Zachowanie 
Uczeń życzliwy, koleżeński i uczynny. Kulturalny w kontaktach z rówieśnikami. Chętnie bierze 

udział w zawodach sportowych. Zgodnie współpracuje w grupie. Jest lubiany i akceptowany 

przez klasę. Zawsze przestrzega norm i zasad obowiązujących w klasie i  w szkole. Pracuje       

w dobrym tempie, samodzielnie. Nie zawsze dokładnie potrafi koncentrować się na 

wykonywanym zadaniu.  Właściwie zachowuje się podczas wyjść i wycieczek. Jest grzeczny 

w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły. 

 

 

 

Zajęcia edukacyjne 

Uczeń uważnie słucha i rozumie teksty czytane przez nauczyciela. Nie zawsze stosuje 

poprawne formy gramatyczne. Wypowiada się pełnymi zdaniami. Czyta płynnie i wyraźnie, 

uwzględnia znaki interpunkcyjne. Pisze płynnie i mało starannie. Dobrze opanował 

wiadomości z ortografii. Nie zawsze poprawnie pisze z pamięci. Rozumie treść prostych zadań 

tekstowych. Zapisuje formuły matematyczne do rysunku. Wykonuje w pamięci dodawanie            

i odejmowanie w zakresie 20. Zna jednostki miary i posługuje się nimi przy pomiarach. 

Odczytuje godziny na zegarze. Uczeń zawsze aktywnie uczestniczy  w obserwowaniu zjawisk 

przyrody. Starannie wykonuje prace plastyczne i techniczne na podany temat. Potrafi zaśpiewać 

poznane piosenki. Sprawny ruchowo. W pełni opanował materiał programowy z języka 

angielskiego. Biegle obsługuje zestaw komputerowy, potrafi korzystać  z wymaganych 

programów. 


