
Zachowanie 

Uczennica podczas zajęć koncentruje się na wykonywanej pracy i doprowadza ją 

do końca. Jest zawsze wzorowo przygotowana do zajęć. Uważnie i dokładnie 

wykonuje polecenia nauczyciela. Chętnie i zgodnie współpracuje w zespole. 

Zawsze kulturalnie odnosi się do innych, używa zwrotów grzecznościowych. 

Przestrzega ogólnie obowiązujących zasad zachowania się na zajęciach, podczas 

przerw i w czasie wycieczek. Chętnie wykonuje prace dodatkowe na rzecz klasy    

i szkoły. Jest wzorem dla wszystkich uczniów. 

Zajęcia edukacyjne 

Uczennica ma bogaty zasób słownictwa. Tworzy ciekawe wypowiedzi ustne na 

rożne tematy. Zna i stosuje w praktyce poznane części mowy i zasady 

ortograficzne. Czyta teksty biegle, wyraziście, w pełni je rozumie. Układa i pisze 

wielozdaniowe wypowiedzi na różne tematy. Prawidłowo pisze i łączy litery. 

Dodaje i odejmuje w zakresie 100, stosuje poznane własności działań. Sprawnie 

mnoży i dzieli w zakresie 30. Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe o różnym 

stopniu trudności. Odczytuje godziny na zegarze i dokonuje obliczeń 

pieniężnych. Posiada rozległą wiedzę o środowisku społeczno-przyrodniczym. 

Estetycznie wykonuje prace plastyczno-techniczne. Śpiewa piosenki, bawi się 

przy muzyce. Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych. Świadomie korzysta 

z komputera i z poznanych programów edukacyjnych. Bardzo dobrze  opanowała 

materiał programowy z języka angielskiego. 

 

Zachowanie 

Uczeń  sumiennie i rzetelnie realizuje obowiązki szkolne. Na zajęcia uczęszcza 
punktualnie i systematycznie. Stara się  aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 
Pracuje samodzielnie w dobrym tempie, zawsze kończy rozpoczętą pracę. 
Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.  Zachowuje się poprawnie podczas 
wyjść zbiorowych. Jest koleżeński i kulturalny.  Przestrzega norm społecznych          
i zasad obowiązujących w klasie i szkole.  Szanuje godność innych osób oraz 
własność osobistą i społeczną. Utrzymuje porządek w miejscu pracy.  
 
Zajęcia edukacyjne 
 
Uczeń wypowiada swoje myśli stosownie do sytuacji, w formie uporządkowanej 

wypowiedzi. Przygotowany  tekst czyta płynnie, z odpowiednią intonacją i ze 



zrozumieniem. Stara się dbać o estetykę pisma. Popełnia błędy podczas pisania 

ze słuchu. Potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na podany temat. 

Rozpoznaje i nazywa poznane części mowy. Dodaje i odejmuje w zakresie 100, 

stosuje poznane własności działań. Mnoży i dzieli w zakresie 30. Samodzielnie 

rozwiązuje  proste zadania tekstowe. Odczytuje godziny na zegarze, dokonuje 

obliczeń pieniężnych. Interesuje się światem przyrody i chętnie go poznaje. 

Zadania plastyczno-techniczne wykonuje, wykorzystując ciekawe techniki 

plastyczne. Chętnie uczestniczy na zajęciach muzycznych. Aktywnie uczestniczy 

w zawodach sportowych. Świadomie korzysta z komputera i z poznanych 

programów edukacyjnych. Bardzo dobrze opanował  materiał programowy             

z języka angielskiego. 

 

 

Zachowanie 

Uczeń coraz lepiej  integruje się z grupą rówieśniczą. Jest zawsze przygotowany 
do lekcji, regularnie odrabia prace domowe.   Na zajęcia uczęszcza punktualnie     
i systematycznie. Posiada niezbędne na zajęciach przybory i pomoce. Nie zawsze 
panuje nad  emocjami. Pracuje samodzielnie, ale nie zawsze starannie, czasami  
odmawia wykonania zadania.  Nie zawsze przestrzega norm społecznych i zasad 
obowiązujących w klasie i w szkole. Stara się prawidłowo ocenić własne 
zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych. 
 
Zajęcia edukacyjne 
 
Uczeń czyta płynnie opracowane teksty, rozumie i potrafi opowiedzieć ich treść, 

ale potrzebuje do tego zachęty. Jego wypowiedzi są mało rozbudowane. Pisze 

starannie, estetycznie prowadzi zeszyty. Zna zasady ortograficzne, ale pisząc ze 

słuchu popełnia  błędy.  Zna tabliczkę mnożenia do 30. Poprawnie dodaje                     

i odejmuje w zakresie 100.  Zna i  zwykle stosuje kolejność działań. Samodzielnie 

rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. Z pomocą nauczyciela odczytuje 

godziny na zegarze. Przejawia duże zainteresowanie otaczającym jego 

środowiskiem i ma o nim wiele wiadomości. Prace plastyczne i techniczne 

wykonuje starannie. Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych i ruchowych. 

Lubi śpiewać. Poprawnie wykonuje ćwiczenia. Dobrze opanował materiał 

programowy z języka angielskiego. Sprawnie obsługuje zestaw komputerowy 

oraz wymagane programy graficzne. 


