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2017/2018 – dla kl. II, 2018/2019 – dla kl. III  2017/2018 dla kl. I

Podstawa programowa 2014 r. Podstawa programowa 2017 r.

1. Edukacja polonistyczna
2.	 Język	obcy	nowożytny
3. Edukacja muzyczna 
4. Edukacja plastyczna 
5.	 Edukacja	społeczna	
6. Edukacja przyrodnicza
7.	 Edukacja	matematyczna
8.	 Zajęcia	komputerowe
9.	 Zajęcia	techniczne
10.	 Wychowanie	fizyczne	i edukacja	zdrowotna

1. Edukacja polonistyczna
2. Edukacja	językowa	Język	obcy	nowożytny
3. Edukacja muzyczna
4. Edukacja plastyczna
5.	 Edukacja	społeczna	
6. Edukacja przyrodnicza
7.	 Edukacja	matematyczna
8. Edukacja informatyczna 
9.	 Edukacja	techniczna	
10.	 Wychowanie	fizyczne

Do	najważniejszych	umiejętności	zdobywanych	przez	ucznia	w trakcie	kształcenia	ogólnego	
w szkole	podstawowej	należą:

Najważniejsze umiejętności rozwijane	w ramach	kształcenia	ogólnego	w szkole	podstawowej	to:

1.	 	czytanie	–	rozumiane	zarówno	jako	prosta	czynność,	jak	i jako	umiejętność	rozumienia,	
wykorzystywania	i przetwarzania	tekstów	w zakresie	umożliwiającym	zdobywanie	wiedzy,	
rozwój	emocjonalny,	intelektualny	i moralny	oraz	uczestnictwo	w życiu	społeczeństwa;	

2.	 	myślenie	matematyczne	–	umiejętność	korzystania	z podstawowych	narzędzi	matematyki	
w życiu	codziennym	oraz	prowadzenia	elementarnych	rozumowań	matematycznych;	

3.	 	myślenie	naukowe	–	umiejętność	formułowania	wniosków	opartych	na	obserwacjach	empi-
rycznych	dotyczących	przyrody	i społeczeństwa;	

4.  umiejętność	komunikowania	się	w języku	ojczystym	i w języku	obcym	zarówno	w mowie,	jak	
i w piśmie;

5.	 	umiejętność	posługiwa	nia	się	nowoczesnymi	technologiami	informacyjno-komunikacyjny-
mi,	w tym	także	dla	wyszukiwania	i korzystania	z informacji;	

6.	 	umiejętność	uczenia	się	jako	sposób	zaspokajania	naturalnej	ciekawości	świata,	odkrywania	
swoich	zainteresowań	i przygotowania	do	dalszej	edukacji;	

7.	 umiejętność	pracy	zespołowej.

1.	 sprawne	komunikowanie	się	w języku	polskim,	językach	obcych	nowożytnych;	
2.	 	sprawne	wykorzystywanie	narzędzi	matematyki	w życiu	codziennym,	kształcenie	myślenia	

matematycznego;	
3.	 	poszukiwanie,	porządkowanie,	krytyczna	analiza	oraz	wykorzystanie	informacji	z różnych	

źródeł;	
4.	 	kreatywne	rozwiązywanie	problemów	z różnych	dziedzin	ze	świadomym	wykorzystaniem	

metod	i narzędzi	wywodzących	się	z informatyki,	w tym programowanie; 
5.	 	rozwiązywanie	problemów,	również	z wykorzystaniem	technik	mediacyjnych;	praca	w ze-

spole	i społeczna	aktywność;	
6.	 aktywny	udział	w życiu	kulturalnym	szkoły,	środowiska	lokalnego	oraz	kraju.

Celem edukacji wczesnoszkolnej	jest	wspomaganie	dziecka	w rozwoju	intelektualnym,	emocjo-
nalnym,	społecznym,	etycznym,	fizycznym	i estetycznym	

Dziecko,	w miarę	swoich	możliwości,	było	przygotowywane	do:
•	 życia	w zgodzie	z samym	sobą,	ludźmi	i przyrodą;
• odróżniania	dobra	od	zła;	
•	 	by	było	świadome	przynależności	społecznej	(do	rodziny,	grupy	rówieśniczej	i wspólnoty	

narodowej);	
•	 rozumienia	konieczności	dbania	o przyrodę;	
•	 	kształtowania	systemu	wiadomości	i umiejętności	potrzebnych	mu	do	poznawania	i rozu-

mienia	świata;	
•	 radzenia	sobie	w codziennych	sytuacjach;
• kontynuowania	nauki	w klasach	IV–VI	szkoły	podstawowej.

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego	rozwoju	dziecka.	

Proces	wychowania	i kształcenia	umożliwia	dziecku:
•	 odkrywanie	własnych	możliwości;	
•	 	odkrywanie	sensu	działania	oraz	gromadzenie	doświadczeń	na	drodze	prowadzącej	do	

prawdy;	
•	 odkrywanie	dobra	i piękna;
•	 	zaspokojenie	naturalnych	potrzeb	rozwojowych,	wsparcie	w osiągnięciu	dojrzałości	do	pod-

jęcia	nauki	na	II	etapie	edukacyjnym.
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1. EDUKACJA POLONISTYCZNA. UCZEŃ:

1)	 korzysta	z informacji;	
2)	 analizuje	i interpretuje	teksty	kultury;	
3)	 tworzy	wypowiedzi;	
4)	 wypowiada	się	w małych	formach	teatralnych.	

1. EDUKACJA POLONISTYCZNA

1)	 Osiągnięcia	w zakresie	słuchania.	
2)	 Osiągnięcia	w zakresie	mówienia.	
3)	 Osiągnięcia	w zakresie	czytania.	
4)	 Osiągnięcia	w zakresie	pisania.
5)	 Osiągnięcia	w zakresie	kształcenia	językowego.
6)	 Osiągnięcia	w zakresie	samokształcenia.	Uczeń:
	 •	 	podejmuje	próby	zapisu	nowych,	samodzielnie	poznanych	wyrazów	i sprawdza	popraw-

ność	ich	zapisu,	korzystając	ze	słownika	ortograficznego	
	 •	 	korzysta	z różnych	źródeł	informacji,	np.	atlasów,	czasopism	dla	dzieci,	słowników	i ency-

klopedii	czy	zasobów	internetu	i rozwija	swoje	zainteresowania;	
	 •	 	wykorzystuje	nabyte	umiejętności	do	rozwiązywania	problemów	i eksploracji	świata,	

dbając	o własny	rozwój	i tworząc	indywidualne	strategie	uczenia	się.	
 •	 Propozycja	lektur	do	wspólnego	i indywidualnego	czytania.

2. EDUKACJA MATEMATYCZNA. UCZEŃ:

1)	 klasyfikuje	obiekty;	
2)	 liczy	(w przód	i w tył);	
3)	 zapisuje	cyframi	i odczytuje	liczby	w zakresie	1000;
4)	 ustala	równoliczność	porównywanych	zestawów	elementów;	
5)	 	dodaje	i odejmuje	liczby	w zakresie	100,	sprawdza	wyniki	odejmowania	za	pomocą	dodawa-

nia;	
6)	 		mnoży	i dzieli	liczby	w zakresie	tabliczki	mnożenia	(podaje	z pamięci	iloczyny;	sprawdza	

wyniki	dzielenia	za	pomocą	mnożenia;	
7)	 	rozwiązuje	łatwe	równania	jednodziałaniowe	z niewiadomą	w postaci	okienka	(bez	przeno-

szenia	na	drugą	stronę);	
8)	 	rozwiązuje	proste	zadania	tekstowe	(w tym	zadania	na	porównywanie	różnicowe,	ale	bez	

porównywania	ilorazowego);	
9)	 	wykonuje	łatwe	obliczenia	pieniężne	(cena,	ilość,	wartość)	i radzi	sobie	w sytuacjach	co-

dziennych	wymagających	takich	umiejętności;	zna	będące	w obiegu	monety	i banknoty;	zna	
wartość	nabywczą	pieniędzy;	rozumie,	czym	jest	dług;	

10)	 	mierzy	i zapisuje	wynik	pomiaru	długości,	szerokości	i wysokości	przedmiotów	oraz	odległo-
ści;	używa	pojęcia	kilometr	w sytuacjach	życiowych,	np.	jechaliśmy	autobusem	27	kilome-
trów	(bez	zamiany	na	metry);	

11)	 	waży	przedmioty,	różnicuje	przedmioty	cięższe,	lżejsze;	używa	określeń:	kilogram,	pół	
kilograma,	dekagram,	gram;	wykonuje	łatwe	obliczenia	(bez	wyrażeń	dwumianowanych	
i zamiany	jednostek	w obliczeniach	formalnych);

12)	 odmierza	płyny	różnymi	miarkami;	używa	określeń:	litr,	pół	litra,	ćwierć	litra;	
13)	 odczytuje	temperaturę;	
14)	 odczytuje	i zapisuje	liczby	w systemie	rzymskim	od	I do	XII;	
15)	 	podaje	i zapisuje	daty;	zna	kolejność	dni	tygodnia	i miesięcy;	porządkuje	chronologicznie	

daty;	wykonuje	obliczenia	kalendarzowe	w sytuacjach	życiowych;	odczytuje	wskazania	
zegarów	w systemach;	

2. EDUKACJA MATEMATYCZNA 

1)	 Osiągnięcia	w zakresie	rozumienia	stosunków	przestrzennych	i cech	wielkościowych.
2)	 Osiągnięcia	w zakresie	rozumienia	liczb	i ich	własności.
3)	 Osiągnięcia	w zakresie	posługiwania	się	liczbami.	
4)	 Osiągnięcia	w zakresie	czytania	tekstów	matematycznych.	Uczeń:
 •	 analizuje	i rozwiązuje	zadania	tekstowe	proste	i wybrane	złożone,
	 •	 	dostrzega	problem	matematyczny	oraz	tworzy	własną	strategię	jego	rozwiązania,	odpo-

wiednią	do	warunków	zadania,	
	 •	 układa	zadania	i je	rozwiązuje,	tworzy	łamigłówki	matematyczne,	
	 •	 	wykorzystuje	w tym	procesie	własną	aktywność	artystyczną,	techniczną,	konstrukcyjną,	
	 •	 wybrane	działania	realizuje	za	pomocą	prostych	aplikacji	komputerowych.	
5)	 Osiągnięcia	w zakresie	rozumienia	pojęć	geometrycznych.	Uczeń:
	 •	 	rozpoznaje	–	w naturalnym	otoczeniu	(w tym	na	ścianach	figur	przestrzennych)	i na	

rysunkach	–	figury	geometryczne:	prostokąt,	kwadrat,	trójkąt,	koło, 
 •	 	wyodrębnia	te	figury	spośród	innych	figur;	kreśli	przy	linijce	odcinki	i łamane;	rysuje	

odręcznie	prostokąty	(w tym	kwadraty),	wykorzystując	sieć	kwadratową, 
 •	 	dostrzega	symetrię	w środowisku	przyrodniczym,	w sztuce	użytkowej	i innych	wytwo-

rach	człowieka	obecnych	w otoczeniu	dziecka.
6)	 	Osiągnięcia	w zakresie	stosowania	matematyki	w sytuacjach	życiowych	oraz	w innych	ob-

szarach	edukacji.	Uczeń:	
	 •	 	klasyfikuje	obiekty	i różne	elementy	środowiska	społeczno-przyrodniczego	z uwagi	na	

wyodrębnione	cechy,	
	 •	 	dostrzega	rytm	w środowisku	przyrodniczym,	sztuce	użytkowej	i innych	wytworach	czło-

wieka,	obecnych	w jego	środowisku,	
	 •	 	posługuje	się	stoperem,	aplikacjami	telefonu,	tabletu,	komputera;	zapisuje	daty,	np.	swo-

jego	urodzenia	lub	datę	bieżącą,	
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16)	 	rozpoznaje	i nazywa	koła,	prostokąty	(w tym	kwadraty)	i trójkąty	(również	położone	w różny	
sposób	oraz	w sytuacji,	gdy	figury	zachodzą	na	siebie);	rysuje	odcinki	o podanej	długości;	ob-
licza	obwody	trójkątów	i prostokątów	(bez	wyrażeń	dwumianowanych	i zamiany	jednostek	
w obliczeniach	formalnych);	

17)	 	wyprowadza	kierunki	od	siebie	i innych	osób;	określa	położenie	obiektów	względem	obrane-
go	obiektu,	używając	określeń:	góra,	dół,	przód,	tył,	w prawo,	w lewo	oraz	ich	kombinacji;	

18)	 dostrzega	symetrię	(np.	w rysunku	motyla);	rysuje	drugą	połowę	symetrycznej	figury;	
19)	 	zauważa,	że	jedna	figura	jest	powiększeniem	lub	pomniejszeniem	drugiej;	rysuje	figury	w po-

większeniu	i w pomniejszeniu.

	 •	 dokonuje	obliczeń	szacunkowych	w różnych	sytuacjach	życiowych,
 •   wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejęt-

ności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd., 
	 •	 przekształca	gry,	tworząc	własne	strategie	i zasady	organizacyjne,
	 •	 		wykorzystuje	nabyte	umiejętności	do	rozwiązywania	problemów,	działań	twórczych	

i eksploracji	świata,	dbając	o własny	rozwój	i tworząc	indywidualne	strategie	uczenia	się.

3. EDUKACJA SPOŁECZNA. UCZEŃ: 

1)	 odróżnia,	co	jest	dobre,	a co	złe	w kontaktach	z rówieśnikami	i dorosłymi;	
2)	 	odróżnia	dobro	od	zła,	stara	się	być	sprawiedliwym	i prawdomównym;	nie	krzywdzi	innych,	

pomaga	słabszym	i potrzebującym;	
3)	 zna	podstawowe	relacje	między	najbliższymi;	
4)	 podejmuje	obowiązki	domowe	i rzetelnie	je	wypełnia;
5)	 identyfikuje	się	ze	swoją	rodziną	i jej	tradycjami;	
6)	 	ma	rozeznanie,	że	pieniądze	otrzymuje	się	za	pracę;	rozumie,	co	to	jest	sytuacja	ekonomicz-

na	rodziny,	i wie,	że	trzeba	do	niej	dostosować	swe	oczekiwania;	
7)	 współpracuje	z innymi	w zabawie,	w nauce	szkolnej	i w sytuacjach	życiowych;	
8)	 	przestrzega	reguł	obowiązujących	w społeczności	dziecięcej	oraz	świecie	dorosłych;	wie,	jak	

należy	zachowywać	się	w stosunku	do	dorosłych	i rówieśników	(formy	grzecznościowe);	
9)	 rozumie	potrzebę	utrzymywania	dobrych	relacji	z sąsiadami	w miejscu	zamieszkania;	
10)	 jest	chętny	do	pomocy,	respektuje	prawo	innych	do	pracy	i wypoczynku;	
11)	 	jest	tolerancyjny	wobec	osób	innej	narodowości,	tradycji	kulturowej	itp.;	wie,	że	wszyscy	

ludzie	mają	równe	prawa;	
12)	 zna	prawa	ucznia	i jego	obowiązki	(w tym	zasady	bycia	dobrym	kolegą),	respektuje	je;	
13)	 uczestniczy	w szkolnych	wydarzeniach;	
14)	 zna	najbliższą	okolicę,	jej	ważniejsze	obiekty,	tradycje;
15)	 	potrafi	wymienić	status	administracyjny	swojej	miejscowości	(wieś,	miasto);	wie,	w jakim	

regionie	mieszka;	uczestniczy	w wydarzeniach	organizowanych	przez	lokalną	społeczność;	
16)	 	wie,	jakiej	jest	narodowości;	wie,	że	mieszka	w Polsce,	a Polska	znajduje	się	w Europie;	zna	

symbole	narodowe	(barwy,	godło,	hymn	narodowy)	i najważniejsze	wydarzenia	historyczne;	
orientuje	się	w tym,	że	są	ludzie	szczególnie	zasłużeni	dla	miejscowości,	w której	mieszka,	
dla	Polski	i świata;	rozpoznaje	flagę	i hymn	Unii	Europejskiej;

17)	 	wie,	jak	ważna	jest	praca	w życiu	człowieka;	wie,	jakie	zawody	wykonują	jego	najbliżsi	i zna-
jomi;	wie,	czym	zajmuje	się	np.	kolejarz,	aptekarz,	policjant,	weterynarz;	

18)	 wie,	gdzie	można	bezpiecznie	organizować	zabawy,	a gdzie	nie	można	i dlaczego;	
19)	 	zna	zagrożenia	ze	strony	ludzi;	potrafi	powiadomić	dorosłych	o wypadku,	zagrożeniu,	nie-

bezpieczeństwie;	zna	numery	telefonów:	pogotowia	ratunkowego,	straży	pożarnej,	policji	
oraz	ogólnopolski	numer	alarmowy	112.

3. EDUKACJA SPOŁECZNA

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń: 
1)	 	identyfikuje	się	z grupą	społeczną,	do	której	należy:	rodzina,	klasa	w szkole,	drużyna	sporto-

wa,	społeczność	lokalna,	naród;	respektuje	normy	i reguły	postępowania	w tych	grupach;	
2)	 	wyjaśnia,	że	wszyscy	ludzie	posiadają	prawa	i obowiązki,	wymienia	własne	prawa	i obowiąz-

ki,	przestrzega	ich	i stosuje	je	w codziennym	życiu; 
3)	 	przyjmuje	konsekwencje	swojego	uczestnictwa	w grupie	i własnego	w niej	postępowania	

w odniesieniu	do	przyjętych	norm	i zasad;	
4)	  ocenia	postępowanie	swoje	i innych	osób,	odnosząc	się	do	poznanych	wartości,	takich	jak:	

godność,	honor,	sprawiedliwość,	obowiązkowość,	odpowiedzialność,	przyjaźń,	życzliwość,	
umiar,	powściągliwość,	pomoc,	zadośćuczynienie,	przepraszanie,	uznanie,	uczciwość,	
wdzięczność	oraz	inne,	respektowane	przez	środowisko	szkolne; 

5)	 	przedstawia	siebie	i grupę,	do	której	należy,	zapisuje	swój	adres,	adres	szkoły,	zawód	i miej-
sce	pracy	rodziców;	posługuje	się	danymi	osobistymi	wyłącznie	w sytuacjach	bezpiecznych	
dla	siebie	i reprezentowanych	osób;	jest	powściągliwy	w używaniu	takich	danych	w sytu-
acjach	nowych	i wirtualnych;	

6)	 	rozpoznaje	i nazywa	wybrane	grupy	społeczne,	do	których	nie	należy,	a które	wzbudzają	
jego	zainteresowanie,	np.	drużyny	i kluby	sportowe,	zespoły	artystyczne,	a także	inne	naro-
dowości;	

7)	 	opowiada	ciekawostki	historyczne	dotyczące	regionu,	kraju,	wyróżniając	w nich	postaci	
fikcyjne	i realne;	

8)	 	stosuje	pojęcia:	porozumienie,	umowa;	uczestniczy	w wyborach	samorządu	uczniowskie-
go	w klasie,	w szkole;	wymienia	przykłady	powstałych	w efekcie	porozumień	i umów	grup	
społecznych,	np.	stowarzyszenia	pomocy	chorym	i niepełnosprawnym	dzieciom,	organizacje	
ekologiczne,	a także	stowarzyszenia	dużych	grup	społecznych,	jak	miasta	i państwa	czy	Unia	
Europejska;	

9)	 	szanuje	zwyczaje	i tradycje	różnych	grup	społecznych	i narodów,	przedstawia	i porównuje	
zwyczaje	ludzi,	np.	dotyczące	świąt	w różnych	regionach	Polski,	a także	w różnych	krajach;	

10)	 	wykorzystuje	pracę	zespołową	w procesie	uczenia	się,	w tym	przyjmując	rolę	lidera	zespołu	
i komunikuje	się	za	pomocą	nowych	technologii.	
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2. Osiągnięcia w zakresie orientacji w czasie historycznym. Uczeń: 

1)	 	opowiada	o legendarnym	powstaniu	państwa	polskiego,	wyjaśnia	związek	legendy	z powsta-
niem	godła	i barw	narodowych,	przedstawia	wybrane	legendy	dotyczące	regionu,	w którym	
mieszka	lub	inne;	

2)	 	rozpoznaje:	godło,	barwy,	hymn	narodowy,	mundur	wojskowy,	wybrane	stroje	ludowe,	np.	
związane	z regionem	Polski,	w którym	mieszka;	

3)	 	uczestniczy	w świętach	narodowych	i innych	ważnych	dniach	pamięci	narodowej;	wykonuje	
kokardę	narodową,	biało-czerwony	proporczyk;	zachowuje	się	godnie	i z szacunkiem	pod-
czas	śpiewania	lub	słuchania	hymnu,	wciągania	flagi	na	maszt	itp.; 

4)	 	rozpoznaje	i nazywa	patrona	szkoły,	miejscowości,	w której	mieszka,	wyjaśnia	pojęcie	„pa-
tron”,	wymienia	imiona	i nazwiska,	np.	pierwszego	władcy	i króla	Polski,	obecnego	prezyden-
ta	Polski,	wymienia	nazwę	pierwszej	stolicy	Polski;

5)	 wyjaśnia	znaczenie	wybranych	zwyczajów	i tradycji	polskich;
6)	 	opisuje	znaczenie	dorobku	minionych	epok	w życiu	człowieka,	jest	świadomy,	że	stosuje	

w swej	aktywności	ten	dorobek,	np.	cyfry	arabskie	i rzymskie,	papier,	mydło,	instrumenty	
muzyczne	itp.; 

7)	 	opowiada	historię	własnej	rodziny,	przedstawia	wybrane	postacie	i prezentuje	informacje	
o wielkich	Polakach:	królowa	Jadwiga,	król	Stefan	Batory,	astronom	Mikołaj	Kopernik,	no-
blistka	Maria	Skłodowska-Curie,	alpinistka	Wanda	Rutkiewicz,	papież	Jan	Paweł	II.

4. EDUKACJA PRZYRODNICZA. UCZEŃ:

1)	 	obserwuje	i prowadzi	proste	doświadczenia	przyrodnicze,	analizuje	je	i wiąże	przyczynę	ze	
skutkiem;	

2)	 opisuje	życie	w wybranych	ekosystemach:	
	 •	 w lesie,	ogrodzie,	parku,	na	łące	i w zbiornikach	wodnych,
	 •	 	wie,	jakie	warunki	są	konieczne	do	rozwoju	roślin	i zwierząt	w gospodarstwie	domowym,	

w szkolnych	uprawach	i hodowlach	itp.,	
	 •	 wie,	jaki	pożytek	przynoszą	zwierzęta	środowisku,	i podaje	proste	przykłady;	
3)	 	nazywa	charakterystyczne	elementy	typowych	krajobrazów	Polski:	nadmorskiego,	nizinne-

go,	górskiego;	
4)	 	nazywa	oraz	wyróżnia	zwierzęta	i rośliny	typowe	dla	wybranych	regionów	Polski;	rozpozna-

je	i nazywa	niektóre	zwierzęta	egzotyczne;	
5)	 	wyjaśnia	zależność	zjawisk	przyrody	od	pór	roku;	wie,	jak	zachować	się	odpowiednio	do	

warunków	atmosferycznych;	
6)	 podejmuje	działania	na	rzecz	ochrony	przyrody	w swoim	środowisku:	
 •	 wie,	że	należy	segregować	śmieci,	rozumie	sens	stosowania	opakowań	ekologicznych, 
	 •	 wie,	że	należy	oszczędzać	wodę,	
	 •	 	wie,	jakie	zniszczenia	w przyrodzie	powoduje	człowiek	(wypalanie	łąk,	zaśmiecanie	lasów,	

nadmierny	hałas,	kłusownictwo),	
	 •	 chroni	przyrodę:	nie	śmieci,	szanuje	rośliny,	zachowuje	ciszę,	pomaga	zwierzętom;	
7)	 	zna	wpływ	przyrody	nieożywionej	na	życie	ludzi,	zwierząt	i roślin;	wpływ	światła	słonecz-

nego	na	cykliczność	życia	na	Ziemi,	znaczenie	powietrza	i wody	dla	życia	człowieka,	roślin	
i zwierząt,	znaczenie	wybranych	skał	i minerałów	dla	człowieka	(np.	węgla	i gliny);	

8)	 	nazywa	podstawowe	części	ciała	i organy	wewnętrzne	zwierząt	i ludzi	(np.	serce,	płuca,	
żołądek);	

9) zna	podstawowe	zasady	racjonalnego	odżywiania	się;	

4. EDUKACJA PRZYRODNICZA

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń: 
1)	 	rozpoznaje	w swoim	otoczeniu	popularne	gatunki	roślin	i zwierząt,	w tym	zwierząt	hodowla-

nych,	a także	gatunki	objęte	ochroną;	
2)	 	rozpoznaje	i wyróżnia	cechy	ekosystemów,	takich	jak:	łąka,	jezioro,	rzeka,	morze,	pole,	staw,	

las,	las	gospodarczy;	określa	składowe	i funkcje	ekosystemu	na	wybranym	przykładzie,	np.	
las,	warstwy	lasu,	polany,	torfowiska,	martwe	drzewo	w lesie;	

3)	 	rozpoznaje	wybrane	zwierzęta	i rośliny,	których	w naturalnych	warunkach	nie	spotyka	się	
w polskim	środowisku	przyrodniczym;	

4)	 	odszukuje	w różnych	dostępnych	zasobach,	w tym	internetowych,	informacje	dotyczące	
środowiska	przyrodniczego,	potrzebne	do	wykonania	zadania,	ćwiczenia;	

5)	 	prowadzi	proste	hodowle	roślin,	przedstawia	zasady	opieki	nad	zwierzętami,	domowymi,	
hodowlanymi	i innymi;	

6)	 	planuje,	wykonuje	proste	obserwacje,	doświadczenia	i eksperymenty	dotyczące	obiektów	
i zjawisk	przyrodniczych,	tworzy	notatki	z obserwacji,	wyjaśnia	istotę	obserwowanych	zja-
wisk	według	procesu	przyczynowo-skutkowego	i czasowego; 

7)	 	chroni	przyrodę,	wskazuje	wybrane	miejsca	ochrony	przyrody	oraz	parki	narodowe,	pomniki	
przyrody	w najbliższym	otoczeniu	–	miejscowości,	regionie;	

8)	 segreguje	odpady	i ma	świadomość	przyczyn	i skutków	takiego	postępowania.	

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
i odpoczynku. Uczeń: 
1)	 	przedstawia	charakterystykę	wybranych	zajęć	i zawodów	ludzi	znanych	z miejsca	zamiesz-

kania	oraz	zawodów	użyteczności	publicznej:	nauczyciel,	żołnierz,	policjant,	strażak,	lekarz,	
pielęgniarz	czy	leśnik,	a ponadto	rozumie	istotę	pracy	w służbach	mundurowych	i medycz-
nych;	
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10)	 	rozumie	konieczność	kontrolowania	stanu	zdrowia	i stosuje	się	do	zaleceń	lekarza	i lekarza	
dentysty;	

11)	 dba	o zdrowie	i bezpieczeństwo	swoje	i innych	(w miarę	swoich	możliwości);	
12)	 	orientuje	się	w zagrożeniach	ze	strony	roślin	i zwierząt,	a także	w zagrożeniach	typu	burza,	

huragan,	śnieżyca,	lawina,	powódź	itp.;	wie,	jak	trzeba	się	zachować	w takich	sytuacjach.

2)	 	posługuje	się	numerami	telefonów	alarmowych,	formułuje	komunikat	–	wezwanie	o pomoc:	
policji,	Pogotowia	Ratunkowego,	Straży	Pożarnej;	

3)	 	posługuje	się	danymi	osobowymi	w kontakcie	ze	służbami	mundurowymi	i medycznymi,	
w sytuacji	zagrożenia	zdrowia	i życia;

4)	 dba	o higienę	oraz	estetykę	własną	i otoczenia;	
5)	 	reaguje	stosownym	zachowaniem	w sytuacji	zagrożenia	bezpieczeństwa,	zdrowia	jego	lub	

innej	osoby;	
6)	 	wymienia	wartości	odżywcze	produktów	żywnościowych; ma	świadomość	znaczenia	od-

powiedniej	diety	dla	utrzymania	zdrowia,	ogranicza	spożywanie	posiłków	o niskich	warto-
ściach	odżywczych	i niezdrowych,	zachowuje	umiar	w spożywaniu	produktów	słodzonych,	
zna	konsekwencje	zjadania	ich	w nadmiarze; 

7)	 przygotowuje	posiłki	służące	utrzymaniu	zdrowia;	
8)	 	ubiera	się	odpowiednio	do	stanu	pogody,	poszukuje	informacji	na	temat	pogody,	wykorzy-

stując	np.	internet;	
9)	 	rozróżnia	podstawowe	znaki	drogowe,	stosuje	przepisy	bezpieczeństwa	w ruchu	drogowym	

i miejscach	publicznych;	przestrzega	zasad	zachowania	się	w środkach	publicznego	trans-
portu	zbiorowego;	

10)	 	stosuje	się	do	zasad	bezpieczeństwa	w szkole,	odnajduje	drogę	ewakuacyjną,	rozpoznaje	
znaki	i symbole	informujące	o różnych	rodzajach	niebezpieczeństw	oraz	zachowuje	się	zgod-
nie	z informacją	w nich	zawartą;	stosuje	zasady	bezpiecznej	zabawy	w różnych	warunkach	
i porach	roku;

11)	 	ma	świadomość	istnienia	zagrożeń	ze	środowiska	naturalnego,	np.	nagła	zmiana	pogody,	
huragan,	ulewne	deszcze,	burza,	susza	oraz	ich	następstwa:	powódź,	pożar,	piorun;	określa	
odpowiednie	sposoby	zachowania	się	człowieka	w takich	sytuacjach; 

12)	 	ma	świadomość	obecności	nieprawdziwych	informacji,	np.	w przestrzeni	wirtualnej,	publicz-
nej;	sprawdza	informacje,	zadając	pytania	nauczycielowi,	rodzicom,	policjantowi; 

13)	 	stosuje	zasady	bezpieczeństwa	podczas	korzystania	z urządzeń	cyfrowych,	rozumie	i re-
spektuje	ograniczenia	związane	z czasem	pracy	z takimi	urządzeniami	oraz	stosuje	zasady	
netykiety	(zbiór	zasad	przyzwoitego	zachowania	w internecie,	swoista	etykieta	obowiązują-
ca w sieci; Stosuj zasady netykiety, czyli w internecie nie obrażaj nikogo);

14)	 	ma	świadomość,	że	nieodpowiedzialne	korzystanie	z technologii	ma	wpływ	na	utratę	zdro-
wia	człowieka;	

15)	 ma	świadomość	pozytywnego	znaczenia	technologii	w życiu	człowieka. 

3. Osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej. Uczeń: 

1)	 	określa	położenie	i warunki	naturalne	swojej	miejscowości	oraz	okolicy,	opisuje	charakte-
rystyczne	formy	terenu,	składniki	przyrody,	charakterystyczne	miejsca,	np.	miejsca	pamięci	
narodowej,	najważniejsze	zakłady	pracy,	w tym	ważniejsze	przedsiębiorstwa	produkcyjne	
i usługowe,	interesujące	zabytki,	pomniki,	tereny	rekreacyjne,	parki	krajobrazowe,	parki	
narodowe;	

2)	 	wskazuje	na	mapie	fizycznej	Polski	jej	granice,	główne	miasta,	rzeki,	nazwy	krain	geograficz-
nych;	

3)	 	czyta	proste	plany,	wskazuje	kierunki	główne	na	mapie,	odczytuje	podstawowe	znaki	
kartograficzne	map,	z których	korzysta;	za	pomocą	komputera,	wpisując	poprawnie	adres,	
wyznacza	np.	trasę	przejazdu	rowerem;	
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4)	 	wymienia	nazwę	stolicy	Polski	i charakterystyczne	obiekty,	wyjaśnia	znaczenie	stolicy	dla	
całego	kraju,	wskazuje	na	mapie	jej	położenie;	

5)	 	przedstawia	charakterystyczne	dla	Polski	dyscypliny	sportowe,	gospodarcze	lub	inne,	np.	
artystyczną	działalność	człowieka,	w której	Polska	odnosi	sukcesy	lub	z niej	słynie;	

6)	 	wyznacza	kierunki	główne	w terenie	na	podstawie	cienia,	określa,	z którego	kierunku	wieje	
wiatr,	rozpoznaje	charakterystyczne	rodzaje	opadów;	

7)	 przedstawia	położenie	Ziemi	w Układzie	Słonecznym.

4. EDUKACJA PLASTYCZNA. UCZEŃ:

1. W zakresie percepcji sztuki: 
1)	 	określa	swoją	przynależność	kulturową	poprzez	kontakt	z wybranymi	dziełami	sztuki,	zabyt-

kami	i z tradycją	w 	środowisku	rodzinnym,	szkolnym	i lokalnym;	
2)	 	uczestniczy	w życiu	kulturalnym	tych	środowisk,	wie	o istnieniu	placówek	kultury	działają-

cych	na	ich	rzecz;	
3)	 	korzysta	z przekazów	medialnych;	stosuje	ich	wytwory	w swojej	działalności	twórczej	(zgod-

nie	z elementarną	wiedzą	o prawach	autora).	

2.	 W zakresie	ekspresji	przez	sztukę:
1)	 	ilustruje	sceny	i sytuacje	(realne	i fantastyczne)	inspirowane	wyobraźnią,	baśnią,	opowiada-

niem,	muzyką,	korzysta	z narzędzi	multimedialnych;	
2)	 	podejmuje	działalność	twórczą,	posługując	się	takimi	środkami	wyrazu	plastycznego,	jak:	

kształt,	barwa,	faktura	w kompozycji	na	płaszczyźnie	i w przestrzeni	(stosuje	określone	
materiały,	narzędzia	i techniki	plastyczne);	

3)	 	realizuje	proste	projekty	w zakresie	form	użytkowych,	w tym	służące	kształtowaniu	własne-
go	wizerunku	i otoczenia	oraz	upowszechnianiu	kultury	w środowisku	szkolnym	(stosując	
określone	narzędzia	i wytwory	przekazów	medialnych);	w zakresie	recepcji	sztuki;	

4)	 	rozróżnia	takie	dziedziny	działalności	twórczej	człowieka,	jak:	architektura,	sztuki	plastycz-
ne	oraz	inne	określone	dyscypliny	sztuki	(fotografika,	film)	i przekazy	medialne	(telewizja,	
internet),	a także	rzemiosło	artystyczne	i sztukę	ludową;	

5)	 	rozpoznaje	wybrane	dzieła	architektury	i sztuk	plastycznych	należące	do	polskiego	i euro-
pejskiego	dziedzictwa	kultury;	opisuje	ich	cechy	charakterystyczne	(posługując	się	elemen-
tarnymi	terminami	właściwymi	dla	tych	dziedzin	działalności	twórczej).

4. EDUKACJA PLASTYCZNA

Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:
1)	 	wyróżnia	w obrazach,	ilustracjach,	impresjach	plastycznych,	plakatach,	na	fotografiach	

kształty	obiektów	–	nadaje	im	nazwę	i znaczenie,	podaje	części	składowe,	wielkości	i pro-
porcje,	położenie	obiektów	i elementów	złożonych,	różnice	i podobieństwa	w wyglądzie	
tego	samego	przedmiotu	w zależności	od	położenia	i zmiany	stanowiska	osoby	patrzącej	na	
obiekt,	barwę,	walor	różnych	barw,	różnice	walorowe	w zakresie	jednej	barwy,	fakturę;	

2)	 	określa	cechy	charakterystyczne	i indywidualne	ludzi	w zależności	od	wieku,	płci,	typu	budo-
wy;	cechy	charakterystyczne	zwierząt,	różnice	w budowie,	kształcie,	ubarwieniu,	sposobach	
poruszania	się;	

3)	 	określa	w swoim	otoczeniu	kompozycje	obiektów	i zjawisk,	np.	zamknięte	(mozaiki	na	dywa-
nie,	rytmy	na	przedmiotach	użytkowych),	otwarte	(chmury,	papiery	ozdobne,	pościel,	firany),	
kompozycje	o budowie	symetrycznej.	

Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 
1)	 rysuje	kredką,	kredą,	ołówkiem,	patykiem	(płaskim	i okrągłym),	piórem,	węglem,	mazakiem;	
2)	 maluje	farbami,	tuszami	przy	użyciu	pędzli	(płaskich,	okrągłych),	palców,	stempli;	
3)	 	wydziera,	wycina,	składa,	przylepia,	wykorzystując	gazetę,	papier	kolorowy,	makulaturę,	

karton,	ścinki	tekstylne	itp.;	
4)	 	modeluje	(lepi	i konstruuje)	z gliny,	modeliny,	plasteliny,	mas	papierowych	i innych;	zarówno	

z materiałów	naturalnych,	jak	i przemysłowych;	
5)	 	powiela	za	pomocą	kalki,	tuszu,	farby,	stempla	wykonanego,	np.	z korka	i innych	tworzyw,	

a także	przy	pomocy	prostych	programów	komputerowych;	
6)	 	wykonuje	prace,	modele,	rekwizyty,	impresje	plastyczne	potrzebne	do	aktywności	artystycz-

nej	i naukowej; 
7)	 	wykonuje	prace	i impresje	plastyczne	jako	formy	przekazywania	i przedstawiania	uczuć,	

nastrojów	i zachowań	(np.	prezent,	zaproszenie); 
8)	 	ilustruje	sceny	i sytuacje	(realne	i fantastyczne)	inspirowane	wyobraźnią,	baśnią,	opowiada-

niem	i muzyką;	korzysta	z narzędzi	multimedialnych;	
9)	 tworzy	przy	użyciu	prostej	aplikacji	komputerowej,	np.	plakaty,	ulotki	i inne	wytwory.
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4. Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych. Uczeń:
1)	 		nazywa	dziedziny	sztuk	plastycznych,	np.	malarstwo,	rzeźbę,	w tym	dziedziny	sztuki	użytko-

wej,	np.	meblarstwo,	tkactwo,	ceramikę,	hafciarstwo,	architekturę,	grafikę	komputerową; 
2)	 	rozpoznaje	i nazywa	podstawowe	gatunki	dzieł	malarskich	i graficznych:	pejzaż,	portret,	

scena	rodzajowa;	nazywa	wybrane	przykłady	dzieł	znanych	artystów:	malarzy,	rzeźbiarzy,	
architektów	z regionu	swego	pochodzenia	lub	innych;	

3)	 	wyjaśnia	pojęcia:	oryginał	czy	kopia	obrazu	lub	rzeźby;	miniatura	obrazu	lub	rzeźby;	repro-
dukcja	itp.;	wskazuje	miejsca	prezentacji	sztuk	plastycznych.

5. ZAJĘCIA TECHNICZNE. UCZEŃ: 

1)	 zna	środowisko	techniczne	na	tyle,	że:	
	 •	 	orientuje	się	w sposobach	wytwarzania	przedmiotów	codziennego	użytku	(„jak	to	zrobio-

no?”):	meble,	samochody,	sprzęt	gospodarstwa	domowego;	
	 •	 	rozpoznaje	rodzaje	maszyn	i urządzeń:	transportowych	(samochody,	statki,	samoloty),	

wytwórczych	(narzędzia,	przyrządy),	informatycznych	(komputer,	laptop,	telefon	komór-
kowy);	

	 •	 	orientuje	się	w rodzajach	budowli	(budynki	mieszkalne,	biurowe,	przemysłowe,	mosty,	
tunele,	wieże)	i urządzeń	elektrycznych	(latarka,	prądnica	rowerowa);	

	 •	 	określa	wartość	urządzeń	technicznych	z punktu	widzenia	cech	użytkowych	(łatwa	lub	
trudna	obsługa),	ekonomicznych	(tanie	lub	drogie	w zakupie	i użytkowaniu),	estetycznych	
(np.	ładne	lub	brzydkie);	

2)	 	realizuje	„drogę”	powstawania	przedmiotów	od	pomysłu	do	wytworu:	przedstawia	pomysły	
rozwiązań	technicznych:	planuje	kolejne	czynności,	dobiera	odpowiednie	materiały	(papier,	
drewno,	metal,	tworzywo	sztuczne,	materiały	włókiennicze)	oraz	narzędzia,	rozumie	potrze-
bę	organizowania	działania	technicznego:	pracy	indywidualnej	i zespołowej;	

3)	 	posiada	umiejętności:	odmierzania	potrzebnej	ilości	materiału,	cięcia	papieru,	tektury	itp.,	
montażu	modeli	papierowych	i z tworzyw	sztucznych,	korzystając	z prostych	instrukcji	
i schematów	rysunkowych,	np.	buduje	latawce,	makiety	domów,	mostów,	modele	samocho-
dów,	samolotów	i statków,	w miarę	możliwości,	montażu	obwodów	elektrycznych,	szerego-
wych	i równoległych	z wykorzystaniem	gotowych	zestawów; 

4)	 	dba	o bezpieczeństwo	własne	i innych:	utrzymuje	ład	i porządek	wokół	siebie,	w miejscu	
pracy;	sprząta	po	sobie	i pomaga	innym	w utrzymaniu	porządku,	właściwie	używa	narzędzi	
i urządzeń	technicznych,	wie,	jak	należy	bezpiecznie	poruszać	się	po	drogach	(w tym	na	ro-
werze)	i korzystać	ze	środków	komunikacji;	wie,	jak	trzeba	zachować	się	w sytuacji	wypadku.

5. EDUKACJA TECHNICZNA

1. Osiągnięcia w zakresie organizacji pracy. Uczeń: 
1)	 planuje	i realizuje	własne	projekty/prace;	realizując	te	projekty/prace,	współdziała	w grupie;	
2)	 	wyjaśnia	znaczenie	oraz	konieczność	zachowania	ładu,	porządku	i dobrej	organizacji	miejsca	

pracy	ze	względów	bezpieczeństwa;	
3)	 	ocenia	projekty/prace,	wykorzystując	poznane	i zaakceptowane	wartości:	systematyczność	

działania,	pracowitość,	konsekwencja,	gospodarność,	oszczędność,	umiar	w odniesieniu	do	
korzystania	z czasu,	materiałów,	narzędzi	i urządzeń;	

4)	 	organizuje	pracę,	wykorzystuje	urządzenia	techniczne	i technologie;	zwraca	uwagę	na	
zdrowie	i zachowanie	bezpieczeństwa,	z uwzględnieniem	selekcji	informacji,	wykonywania	
czynności	użytecznych	lub	potrzebnych.	

2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwa-
rzania. Uczeń: 
1)	 	odczytuje	podstawowe	informacje	techniczne	i stosuje	w działaniu	sposoby	użytkowania: 

materiału,	narzędzi,	urządzenia	zgodnie	z instrukcją,	w tym	multimedialną;	
2)	 wykonuje	przedmioty	użytkowe,	w tym	dekoracyjne	i modele	techniczne:	
	 •	 	z zastosowaniem	połączeń	nierozłącznych:	sklejanie	klejem,	wiązanie,	szycie	lub	zszywa-

nie	zszywkami,	sklejanie	taśmą	itp.,	
	 •	 	używając	połączeń	rozłącznych:	spinanie	spinaczami	biurowymi,	wiązanie	sznurkiem	lub	

wstążką	ozdobną,	
	 •	 	bez	użycia	kleju,	taśm,	zszywek,	np.	wybrane	modele	technik	origami,	modele	kartonowe	

nacinane,	
	 •	 	z wykorzystaniem	prądu	elektrycznego:	lampion,	dekoracja	świąteczna;	
3)	 	stosuje	poznaną	technologię	przy	wykonywaniu	przedmiotów	użytkowych	lub	montowaniu	

wybranych	modeli	urządzeń	technicznych;	
4)	 	wykonuje	przedmiot/model/pracę	według	własnego	planu	i opracowanego	sposobu	działa-

nia. 

3. Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń: 
1)	 	wyjaśnia	działanie	i funkcję	narzędzi	i urządzeń	wykorzystywanych	w gospodarstwie	domo-

wym	i w szkole;	
2)	 	posługuje	się	bezpiecznie	prostymi	narzędziami	pomiarowymi,	urządzeniami	z gospodar-

stwa	domowego,	a także	urządzeniami	dostępnymi	w szkole.
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6. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. UCZEŃ:

1)	 posługuje	się	komputerem	w podstawowym	zakresie;	
2)	 	posługuje	się	wybranymi	programami	i grami	edukacyjnymi,	rozwijając	swoje	zainteresowa-

nia;	korzysta	z opcji	w programach; 
3)	 wyszukuje	informacje	i korzysta	z nich:	
	 •	 przegląda	wybrane	przez	nauczyciela	strony	internetowe	(np.	stronę	swojej	szkoły),	
	 •	 	dostrzega	elementy	aktywne	na	stronie	internetowej,	nawiguje	po	stronach	w określo-

nym	zakresie,	
 •	 odtwarza	animacje	i prezentacje	multimedialne; 
4)	 tworzy	teksty	i rysunki: 
	 •	 wpisuje	za	pomocą	klawiatury	litery,	cyfry	i inne	znaki,	wyrazy	i zdania;	
	 •	 wykonuje	rysunki	za	pomocą	wybranego	edytora	grafiki,	np.	z gotowych	figur;
5)	 zna	zagrożenia	wynikające	z korzystania	z komputera,	Internetu	i multimediów:	
	 •	 	wie,	że	praca	przy	komputerze	męczy	wzrok,	nadweręża	kręgosłup,	ogranicza	kontakty	

społeczne;	wie,	jak	trzeba	korzystać	z komputera,	żeby	nie	narażać	własnego	zdrowia,	
 •	 	ma	świadomość	niebezpieczeństw	wynikających	z anonimowości	kontaktów	i podawania	

swojego	adresu, 
	 •	 	stosuje	się	do	ograniczeń	dotyczących	korzystania	z komputera,	internetu	i multimediów.

6. EDUKACJA INFORMATYCZNA

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń: 
1)	 	układa	w logicznym	porządku:	obrazki,	teksty,	polecenia	(instrukcje)	składające	się	m.in.	na	

codzienne	czynności; 
2)	 	tworzy	polecenie	lub	sekwencje	poleceń	dla	określonego	planu	działania	prowadzące	do	

osiągnięcia	celu;	
3)	 rozwiązuje	zadania,	zagadki	i łamigłówki	prowadzące	do	odkrywania	algorytmów. 

2. Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem kom-
putera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 
1)	 	programuje	wizualnie:	proste	sytuacje	lub	historyjki	według	pomysłów	własnych	i pomysłów	

opracowanych	wspólnie	z innymi	uczniami,	pojedyncze	polecenia,	a także	ich	sekwencje	
sterujące	obiektem	na	ekranie	komputera	bądź	innego	urządzenia	cyfrowego;	

2)	 	tworzy	proste	rysunki,	dokumenty	tekstowe,	łącząc	tekst	z grafiką,	np.	zaproszenia,	dyplo-
my,	ulotki,	ogłoszenia;	powiększa,	zmniejsza,	kopiuje,	wkleja	i usuwa	elementy	graficzne	
i tekstowe	–	doskonali	przy	tym	umiejętności	pisania,	czytania,	rachowania	i prezentowania	
swoich	pomysłów;	

3)	 zapisuje	efekty	swojej	pracy	we	wskazanym	miejscu.	

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami 
komputerowymi. Uczeń: 
1)	 	posługuje	się	komputerem	lub	innym	urządzeniem	cyfrowym	oraz	urządzeniami	zewnętrz-

nymi	przy	wykonywaniu	zadania;	
2)	 	kojarzy	działanie	komputera	lub	innego	urządzenia	cyfrowego	z efektami	pracy	z oprogra-

mowaniem; 
3)	 korzysta	z udostępnionych	mu	stron	i zasobów	internetowych.	

4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:
1)	 	współpracuje	z uczniami,	wymienia	się	z nimi	pomysłami	i doświadczeniami,	wykorzystując	

technologię;	
2)	 wykorzystuje	możliwości	technologii	do	komunikowania	się	w procesie	uczenia	się.	

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 
1)	 posługuje	się	udostępnioną	mu	technologią	zgodnie	z ustalonymi	zasadami;	
2)	 	rozróżnia	pożądane	i niepożądane	zachowania	innych	osób	(również	uczniów)	korzystają-

cych	z technologii,	zwłaszcza	w sieci	internet; 
3)	 	przestrzega	zasad	dotyczących	korzystania	z efektów	pracy	innych	osób	i związanych	z bez-

pieczeństwem	w internecie.
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7. EDUKACJA MUZYCZNA. UCZEŃ:

1)  w zakresie odbioru muzyki zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej: 
	 •	 	śpiewa	proste	melodie,	piosenki	z repertuaru	dziecięcego;	wykonuje	śpiewanki	i rymo-

wanki;	śpiewa	w zespole	piosenki	ze	słuchu	(nie	mniej	niż	10	utworów	w roku	szkolnym);	
śpiewa	z pamięci	hymn	narodowy,	

	 •	 odtwarza	proste	rytmy	głosem,	
	 •	 odtwarza	i gra	na	instrumentach	perkusyjnych	proste	rytmy	i wzory	rytmiczne,	
	 •	 odtwarza	i gra	na	instrumentach	melodycznych	proste	melodie	i akompaniamenty,	
	 •	 	realizuje	sylabami	rytmicznymi,	gestem	oraz	ruchem	proste	rytmy	i wzory	rytmiczne;	re-

aguje	ruchem	na	puls	rytmiczny	i jego	zmiany,	zmiany	tempa,	metrum	i dynamiki	(masze-
ruje,	biega,	podskakuje);	realizuje	proste	schematy	rytmiczne	(tataizacją,	ruchem	całego	
ciała),	

	 •	 	wyraża	ruchem	nastrój	i charakter	muzyki;	tańczy	podstawowe	kroki	i figury	krakowiaka,	
polki	oraz	innego,	prostego	tańca	ludowego,	

	 •	 	rozróżnia	podstawowe	elementy	muzyki	(melodia,	rytm,	wysokość	dźwięku,	akompania-
ment,	tempo,	dynamika)	i znaki	notacji	muzycznej	(wyraża	ruchowo	czas	trwania	wartości	
rytmicznych,	nut	i pauz),	świadomie	i aktywnie	słucha	muzyki	(wyraża	swe	doznania	
werbalnie	i niewerbalnie)	oraz	określa	jej	cechy,	

 • 	rozróżnia	i wyraża	środkami	pozamuzycznymi	charakter	emocjonalny	muzyki,	rozpoznaje	
utwory	wykonane:	solo	i zespołowo,	na	chór	i orkiestrę;	orientuje	się	w rodzajach	głosów	
ludzkich	(sopran,	bas)	oraz	w instrumentach	muzycznych	(fortepian,	gitara,	skrzypce,	
trąbka,	flet,	perkusja),	

	 •	 	rozpoznaje	podstawowe	formy	muzyczne	–	AB,	ABA	(wskazuje	ruchem	lub	gestem	ich	
kolejne	części);	

2) w zakresie tworzenia muzyki: 
	 •	 wie,	że	muzykę	można	zapisać	i odczytać,	
	 •	 	tworzy	proste	ilustracje	dźwiękowe	do	tekstów	i obrazów	oraz	improwizacje	ruchowe	do	

muzyki,	
	 •	 	improwizuje	głosem	i na	instrumentach	według	ustalonych	zasad,	wykonuje	proste	utwo-

ry,	interpretuje	je	zgodnie	z ich	rodzajem	i funkcją.

7.  EDUKACJA MUZYCZNA

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń: 
1)	 słucha,	poszukuje	źródeł	dźwięku	i je	identyfikuje;	
2)	 	słucha	muzyki	w połączeniu	z aktywnością	ruchową,	gestami	dźwiękotwórczymi:	klaskanie,	

pstrykanie,	tupanie,	uderzanie	o uda	itp.	oraz	z towarzyszeniem	prostych	opracowań	instru-
mentalnych;	

3)	 reaguje	na	sygnały	muzyczne	w różnych	sytuacjach	zadaniowych;	
4)	 	odróżnia	dźwięki	muzyki,	np.	wysokie		–	niskie,	długie	–	krótkie,	ciche	–	głośne,	głosy	ludz-

kie:	sopran,	bas;	odróżnia	i nazywa	wybrane	instrumenty	muzyczne;	
5)	 rozróżnia	muzykę	wykonywaną	przez	solistę,	chór,	orkiestrę;	
6)	 	rozróżnia	na	podstawie	słuchanego	utworu	muzykę:	smutną,	wesołą,	skoczną,	marszową	

itp.;	
7)	 słucha	w skupieniu	krótkich	utworów	muzycznych.	

2. Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew. Uczeń: 
1)	 	śpiewa	różne	zestawy	głosek,	sylaby,	wykorzystuje	poznane	melodie	i tworzy	własne,	naśla-

duje	głosy	zwierząt;	
2)	 	nuci	poznane	melodie,	śpiewa	piosenki	podczas	zabawy,	nauki,	uroczystości	szkolnych,	świąt	

w tym	świąt	narodowych;	
3)	 	śpiewa	śpiewanki,	piosenki	i pieśni	charakterystyczne	dla	tradycji	i zwyczajów	polskich,	kilka	

utworów	patriotycznych	i historycznych;	
4)	 	śpiewa,	dbając	o prawidłową	postawę,	artykulację	i oddech,	przy	zachowaniu	naturalnej	

skali	głosu;	
5)	 rozpoznaje	i śpiewa	hymn	Polski;	
6)	 śpiewa	kilka	wybranych	krótkich	piosenek	w języku	obcym. 

3. Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń: 
1)	 	przedstawia	ruchem	treść	muzyczną	(np.	dynamikę,	nastrój,	wysokość	dźwięku,	tempo,	

artykulację)	oraz	treść	pozamuzyczną	(np.	fabułę,	odczucia,	przekład	znaczeniowy	słów);	
2)	 interpretuje	ruchem	schematy	rytmiczne;	
3)	 	tworzy	improwizacje	ruchowe	inspirowane	wyliczankami,	rymowankami	i rytmizowanymi	

tekstami;	
4)	 wykonuje	pląsy;	
5)	 	porusza	się	i tańczy	według	utworzonych	przez	siebie	układów	ruchowych,	z rekwizytem,	

bez	rekwizytu	do	muzyki	i przy	muzyce;	
6)	 	tworzy	sekwencje	i układy	poruszania	się	do	ulubionych	przez	siebie	utworów	muzycznych,	

wykorzystuje	je	do	animacji	i zabawy	w grupie; 
7)	 	tańczy	według	układów	ruchowych	charakterystycznych	dla	wybranych	tańców	(w tym	

integracyjnych,	ludowych	polskich	oraz	innych	krajów	Europy	i świata). 
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4. Gra na instrumentach muzycznych. Uczeń: 
1)	 gra	zadane	przez	nauczyciela	i własne	schematy	rytmiczne;	
2)	 	wykonuje	tematy	rytmiczne	wybranych,	znanych	utworów	muzycznych	(ludowych,	popu-

larnych,	dziecięcych,	klasycznych,	wokalnych,	instrumentalnych,	polskich	i zagranicznych)	
z użyciem	instrumentów	perkusyjnych;	

3)	 	realizuje	schematy	i tematy	rytmiczne,	eksperymentuje	przy	użyciu	np.	patyczków,	pudełek,	
papieru,	trawy,	piszczałek,	gwizdków,	kogucików	na	wodę;	

4)	 	wykonuje	instrumenty	m.in.	z materiałów	naturalnych	i innych	oraz	wykorzystuje	tak	po-
wstałe	instrumenty	do	akompaniamentu,	realizacji	dźwięku	podczas	zabaw	i zadań	eduka-
cyjnych,	organizacji	koncertów	i przedstawień	teatralnych;	

5)	 	wykonuje	akompaniament	do	śpiewu,	stosuje	gesty	dźwiękotwórcze	(np.	tupanie,	klaskanie,	
pstrykanie,	uderzanie	o uda);	eksperymentuje	i poszukuje	dźwięków,	fragmentów	znanych	
melodii	przy	użyciu	np.	dzwonków,	ksylofonu,	fletu	podłużnego,	flażoletu	–	flecika	polskiego;	

7)	 	gra	melodie	piosenek	i utworów	instrumentalnych,	do	wyboru	na:	dzwonkach,	ksylofonie,	
flecie	podłużnym,	flażolecie	(fleciku	polskim)	lub	innych.	

5. Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku. Uczeń: 
1)	 	wyjaśnia	różne	formy	zapisu	dźwięków,	muzyki,	np.	nagranie	przy	pomocy	komputera,	dyk-

tafonu,	telefonu,	czy	zapis	przy	pomocy	notacji	muzycznej;	
2)	 	zapisuje	w zabawie	z instrumentami	perkusyjnymi	dźwięki	np.	poprzez	układ	piktogramów,	

klocków	rytmicznych,	kolorów,	liczb,	czy	obrazków;	szyfruje,	koduje,	wykorzystuje	utworzo-
ny	zapis	w zabawie;	

3)	 	korzysta	z wybranego	zapisu	melodii	w czasie	gry	na	instrumencie:	dzwonkach,	ksylofonie,	
flecie	podłużnym,	flażolecie	–	fleciku	polskim

8. WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA. UCZEŃ:

1) w zakresie sprawności fizycznej: 
	 •	 realizuje	marszobieg	trwający	co	najmniej	15	minut,	
	 •	 umie	wykonać	próbę	siły	mięśni	brzucha	oraz	próbę	gibkości	dolnego	odcinka	kręgosłupa,	
	 •	 potrafi	pokonywać	przeszkody	naturalne	i sztuczne;	
2) w zakresie treningu zdrowotnego: 
	 •	 przyjmuje	pozycje	wyjściowe	i ustawienia	do	ćwiczeń	oraz	wykonuje	przewrót	w przód,	
	 •	 skacze	przez	skakankę,	wykonuje	przeskoki	jednonóż	i obunóż	nad	niskimi	przeszkodami,	
	 •	 wykonuje	ćwiczenia	równoważne	bez	przyboru,	z przyborem	i na	przyrządzie;	
3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku: 
	 •	 posługuje	się	piłką:	rzuca,	chwyta,	kozłuje,	odbija	i ją	prowadzi,	
	 •	 jeździ	np.	na	rowerze,	wrotkach;	przestrzega	zasad	poruszania	się	po	drogach,	
	 •	 	bierze	udział	w zabawach,	minigrach	i grach	terenowych,	zawodach	sportowych,	respek-

tując	reguły	i podporządkowując	się	decyzjom	sędziego,	
	 •	 	wie,	jak	należy	zachować	się	w sytuacjach	zwycięstwa	i radzi	sobie	z porażkami	w miarę	

swoich	możliwości;	
4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej: 
	 •	 dba	o higienę	osobistą	i czystość	odzieży,	
	 •	 wie,	jakie	znaczenie	dla	zdrowia	ma	właściwe	odżywianie	się	oraz	aktywność	fizyczna,	
	 •	 	wie,	że	nie	może	samodzielnie	zażywać	lekarstw	i stosować	środków	chemicznych	nie-

zgodnie	z przeznaczeniem,	dba	o prawidłową	postawę,	np.	siedząc	w ławce,	przy	stole,	

8. WYCHOWANIE FIZYCZNE

1. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń: 
1)	 	utrzymuje	w czystości	ręce	i całe	ciało,	przebiera	się	przed	zajęciami	ruchowymi	i po	ich	

zakończeniu;	wykonuje	te	czynności	samodzielnie	i w stosownym	momencie;	
2)	 	dostosowuje	strój	do	rodzaju	pogody	i pory	roku	w trakcie	zajęć	ruchowych	odpowiednio	na	

świeżym	powietrzu	i w pomieszczeniu;
3)	 wyjaśnia	znaczenie	ruchu	w procesie	utrzymania	zdrowia;	
4)	 	przygotowuje	we	właściwych	sytuacjach	i w odpowiedni	sposób	swoje	ciało	do	wykonywa-

nia	ruchu;	
5)	 ma	świadomość	znaczenia	systematyczności	i wytrwałości	w wykonywaniu	ćwiczeń;	
6)	 	uznaje,	że	każdy	człowiek	ma	inne	możliwości	w zakresie	sprawności	fizycznej,	akceptuje	

sytuację	dzieci,	które	z uwagi	na	chorobę	nie	mogą	być	sprawne	w każdej	formie	ruchu.
 
2. Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. Uczeń: 
1)	 	przyjmuje	podstawowe	pozycje	do	ćwiczeń:	postawa	zasadnicza,	rozkrok,	wykrok,	zakrok,	

stanie	jednonóż,	klęk	podparty,	przysiad	podparty,	podpór	przodem,	podpór	tyłem,	siad	
klęczny,	skrzyżny,	skulony,	prosty;	

2)	 	pokonuje	w biegu	przeszkody	naturalne	i sztuczne,	biega	z wysokim	unoszeniem	kolan,	biega	
w połączeniu	ze	skokiem,	przenoszeniem	przyborów	np.	piłki,	pałeczki,	z rzutem	do	celu	
ruchomego	i nieruchomego,	bieg	w różnym	tempie,	realizuje	marszobieg;	
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	 •	 	przestrzega	zasad	bezpiecznego	zachowania	się	w trakcie	zajęć	ruchowych;	posługuje	się	
przyborami	sportowymi	zgodnie	z ich	przeznaczeniem,	

	 •	 	potrafi	wybrać	bezpieczne	miejsce	do	zabaw	i gier	ruchowych;	wie,	do	kogo	zwrócić	się	
o pomoc	w sytuacji	zagrożenia	zdrowia	lub	życia.

3)	 	rzuca	i podaje	jednorącz,	w miejscu	i ruchu,	oburącz	do	przodu,	znad	głowy,	piłką	małą	i dużą,	
rzuca	małymi	przyborami	na	odległość	i do	celu,	skacze	jednonóż	i obunóż	ze	zmianą	tempa,	
kierunku,	pozycji	ciała,	skacze	w dal	dowolnym	sposobem,	skacze	przez	skakankę,	wykonuje	
przeskok	zawrotny	przez	ławeczkę,	naskoki	i zeskoki,	skoki	zajęcze;	

4)	 wykonuje	ćwiczenia	zwinnościowe:	
	 •	 skłony,	skrętoskłony,	przetoczenie,	czołganie,	podciąganie,	
	 •	 czworakowanie	ze	zmianą	kierunku	i tempa	ruchu,	
	 •	 wspinanie	się,	
	 •	 mocowanie	w pozycjach	niskich	i wysokich,	
	 •	 podnoszenie	i przenoszenie	przyborów,	
5)	 wykonuje	przewrót	w przód	z przysiadu	podpartego,	
6)	 	wykonuje	ćwiczenia	równoważne	bez	przyboru	i z przyborem	np.	na	ławeczce	gimnastycz-

nej,	
7)	 samodzielnie	wykonuje	ćwiczenia	prowadzące	do	zapobiegania	wadom	postawy.	

3. Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych. Uczeń:
1)	 organizuje	zespołową	zabawę	lub	grę	ruchową	z wykorzystaniem	przyboru	lub	bez;	
2)	 	zachowuje	powściągliwość	w ocenie	sprawności	fizycznej	koleżanek	i kolegów	–	uczestni-

ków	zabawy,	respektuje	ich	prawo	do	indywidualnego	tempa	rozwoju,	radzi	sobie	w sytuacji	
przegranej	i akceptuje	zwycięstwo,	np.	drużyny	przeciwnej,	gratuluje	drużynie	zwycięskiej	
sukcesu;	

3)	 	respektuje	przepisy,	reguły	zabaw	i gier	ruchowych,	przepisy	ruchu	drogowego	w odnie-
sieniu	do	pieszych,	rowerzystów,	rolkarzy,	biegaczy	i innych	osób,	których	poruszanie	się	
w miejscu	publicznym	może	stwarzać	zagrożenie	bezpieczeństwa;	

4)	 uczestniczy	w zabawach	i grach	zespołowych,	z wykorzystaniem	różnych	rodzajów	piłek;	
5)	 	wykonuje	prawidłowo	elementy	charakterystyczne	dla	gier	zespołowych:	rzuty	i chwyty	

ringo,	podania	piłki	do	partnera	jednorącz	i oburącz	w miejscu	lub	w ruchu,	odbicia	piłki,	
kozłowanie	w miejscu	i w ruchu,	podania	piłki	w miejscu	i w ruchu,	prowadzenie	piłki,	strzał	
do	celu;	

6)	 	układa	zespołowe	zabawy	ruchowe	i w nich	uczestniczy,	ma	świadomość,	że	sukces	w takiej	
zabawie	odnosi	się	dzięki	sprawności,	zaradności	i współdziałaniu;	

7)	 	jeździ	na	dostępnym	sprzęcie	sportowym,	np.	hulajnodze,	rolkach,	rowerze,	sankach,	łyż-
wach.

9. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY. UCZEŃ: 

1)	 	wie,	że	ludzie	posługują	się	różnymi	językami	i aby	się	z nimi	porozumieć,	trzeba	nauczyć	się	
ich	języka;	

2)	 	reaguje	werbalnie	i niewerbalnie	na	proste	polecenia	nauczyciela;	rozumie	wypowiedzi	ze	
słuchu:	

	 •	 rozróżnia	znaczenie	wyrazów	o podobnym	brzmieniu,	
	 •	 rozpoznaje	zwroty	stosowane	na	co	dzień	i potrafi	się	nimi	posługiwać,	
	 •	 	rozumie	ogólny	sens	krótkich	opowiadań	i baśni	przedstawianych	także	za	pomocą	obra-

zów,	gestów,	
	 •	 	rozumie	sens	prostych	dialogów	w historyjkach	obrazkowych	(także	w nagraniach	audio	

i wideo);	
3)	 czyta	ze	zrozumieniem	wyrazy	i proste	zdania;	

9. EDUKACJA JĘZYKOWA. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego 
samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogól-
nych w zakresie następujących tematów:  
1)	 ja	i moi	bliscy	(rodzina,	przyjaciele);			
2)	 moje	miejsce	zamieszkania	(mój	dom,	moja	miejscowość);	
3)	 moja	szkoła;	
4)	 popularne	zawody;	
5)	 mój	dzień,	moje	zabawy;
6)	 jedzenie;	
7)	 sklep;	
8)	 mój	czas	wolny	i wakacje;	
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4)	 	zadaje	pytania	i udziela	odpowiedzi	w ramach	wyuczonych	zwrotów,	recytuje	wiersze,	rymo-
wanki	i śpiewa	piosenki,	nazywa	obiekty	z otoczenia	i opisuje	je,	bierze	udział	w miniprzed-
stawieniach	teatralnych;	

5)	 przepisuje	wyrazy	i zdania;	
6)	 potrafi	korzystać	ze	słowników	obrazkowych,	książeczek,	środków	multimedialnych;	
7)	 współpracuje	z rówieśnikami	w trakcie	nauki.

9)	 święta	i tradycje,	mój	kraj;	
10)	 sport;	
11)	 moje	samopoczucie;	
12)	 przyroda	wokół	mnie;	
13)	 świat	baśni	i wyobraźni.	

2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w stan-
dardowej odmianie języka: 
1)	 reaguje	na	polecenia;	
2)	 	rozumie	sens	krótkich	wypowiedzi,	opowiadań,	bajek	i historyjek	oraz	prostych	piosenek	

i wierszyków,	szczególnie	gdy	są	wspierane	np.	obrazkami,	rekwizytami,	ruchem,	mimiką,	
gestami,	dodatkowymi	dźwiękami;	

3)	 znajduje	w wypowiedzi	określone	informacje.	

3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne 
(np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania): 
1)	 rozumie	ogólny	sens	tekstu,	szczególnie	gdy	jest	on	wspierany	obrazem	lub	dźwiękiem;	
2)	 znajduje	w wypowiedzi	określone	informacje.	

4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń: 
1)	 powtarza	wyrazy	i proste	zdania;	
2)	 	tworzy	bardzo	proste	i krótkie	wypowiedzi	według	wzoru,	np.	nazywa	obiekty	z otoczenia	

i opisuje	je,	nazywa	czynności;	
3)	 	recytuje	wiersze,	rymowanki,	odgrywa	dialogi,	śpiewa	piosenki	–	samodzielnie	lub	w grupie,	

np.	w realizacji	małych	form	teatralnych;	
4)	 używa	poznanych	wyrazów	i zwrotów	podczas	zabawy.	

5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: 
1)	 przepisuje	wyrazy	i proste	zdania;	
2)	 pisze	pojedyncze	wyrazy	i zwroty;	
3)	 pisze	bardzo	proste	i krótkie	zdania	według	wzoru	i samodzielnie.	

6. W zakresie reagowania uczeń: 
1)	 reaguje	werbalnie	i niewerbalnie	na	polecenia;	
2)	 	przedstawia	siebie	i inne	osoby	–	mówi	np.	jak	się	nazywa,	ile	ma	lat,	skąd	pochodzi,	co	potra-

fi	robić;	
3)	 zadaje	pytania	i udziela	odpowiedzi	w ramach	wyuczonych	zwrotów;	
4)	 	stosuje	podstawowe	zwroty	grzecznościowe	(np.	wita	się	i żegna,	dziękuje,	prosi,	przepra-

sza);	
5)	 wyraża	swoje	upodobania.	

7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, 
zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach 
wizualnych i audiowizualnych. Uczeń: 
1)	 	wie,	że	ludzie	posługują	się	różnymi	językami	i aby	się	z nimi	porozumieć,	warto	nauczyć	się	

ich	języka;	
2)	 	posiada	podstawowe	informacje	o krajach,	w których	ludzie	posługują	się	danym	językiem	

obcym.	



czerwony  – zapisy nowe lub niepowtarzające się     zielony   – zapisy powtarzające się     filetowy  – zapisy ważne Różnice w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej 2014 vs. 2017 14

8. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować 
nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowni-
ków obrazkowych i gier edukacyjnych). 

10. Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki. 

11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników ob-
razkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

1.	Dla	zapewnienia	ciągłości	wychowania	i kształcenia,	nauczyciele	uczący	w klasach	I–III	szkoły	
podstawowej	powinni	znać	podstawę	programową	wychowania	przedszkolnego.	

2.	Należy	zadbać	o adaptację	dzieci	do	warunków	szkolnych,	w tym	o ich	poczucie	bezpieczeń-
stwa.	Czas	trwania	okresu	adaptacyjnego	określa	nauczyciel,	biorąc	pod	uwagę	potrzeby	dzieci.	

3.	Czas	trwania	zajęć	edukacyjnych	powinien	wynikać	z możliwości	psychofizycznych	uczniów	
oraz	ze	sposobu	realizacji	poszczególnych	treści	nauczania.	

4.	Oznacza	to,	że	nauczyciel	nie powinien	planować	i przeprowadzać	zajęć	edukacyjnych	w sys-
temie	45-minutowych	lekcji.	

5.	Ponadto,	przy	zachowaniu	ustalonego	z dyrektorem	szkoły	tygodniowego	i dziennego	czasu	
pracy	danego	oddziału,	nauczyciel	powinien	każdego	dnia	przeprowadzać	różnorodne	zajęcia	
edukacyjne.	

7.	Edukacja	w klasach	I–III	szkoły	podstawowej	jest	realizowana	
w formie	kształcenia	zintegrowanego. 

8.	Ze	względu	na	prawidłowości	rozwoju	umysłowego	dzieci,	treści	nauczania	powinny	narastać	
i rozszerzać	się	w układzie spiralnym,	tzn.	w każdym	następnym	roku	edukacji	wiadomości	
i umiejętności	nabyte	przez	ucznia	mają	być	powtarzane	i pogłębiane,	a potem	rozszerzane.	

WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI 

Edukacja wczesnoszkolna jako pierwszy etap kształcenia w systemie szkolnym obejmuje trzy 
lata nauki w klasach I–III. Charakteryzują ją: 
1)	spokój	i systematyczność	procesu	nauki;	
2)	wielokierunkowość;	
3)	dostosowanie	tempa	pracy	do	możliwości	psychoruchowych	każdego	ucznia;	4)	dostosowanie	
poznawanych	zagadnień	do	możliwości	percepcyjnych	ucznia.	Edukacja	na	tym	etapie	wyma-
ga	niezwykłej	staranności	w doborze	treści,	środków,	strategii,	metod	kształcenia,	aby	ukazać	
uczniom	scalony	obraz	świata	i ułatwić	jego	rozumienie.	
Kształcenie	na	I etapie	edukacyjnym	kontynuuje	rozpoczęty	w przedszkolu	proces	adaptacji	do	
współpracy	w grupie	oraz	proces	indywidualnej	i grupowej	aktywności	poznawczej.	
Edukacja	w klasach	I–III	realizowana	jest	w postaci	kształcenia	zintegrowanego,	obejmuje	inte-
gracje:	czynnościową,	metodyczną,	organizacyjną	i treściową.	

Podstawową	formą	organizowania	pracy	dziecka	powinien	być	dzień	jego	wielokierunkowej	
aktywności,	a nie	klasyczna	lekcja	szkolna. 

Kształcenie	zintegrowane	to	koncepcja	wieloaspektowej	aktywizacji	dziecka	wraz	z potrzebą	
stałego	diagnozowania	jego	rozwoju,	wspieranie	funkcji	stymulujących	rozwój	i jednocześnie	
odrzucenie	funkcji	selektywnych.	
Elementem	integrującym	kierunki	edukacji	jest	język	w swym	aspekcie	semiotycznym. (Semioty-
ka	to	ogólna	teoria	znaków).
Uczenie	się	jako	proces	twórczy	samo	w sobie	wyklucza	jednego	wzoru	organizacyjnego	czy	
metodycznego.	

Proces	edukacji	przybiera	różne	formy:	pracy	z udziałem	całego	zespołu,	pracy	w grupach,	pracy	
indywidualnej,	i jest	wyprowadzany	z naturalnych	sytuacji	edukacyjnych.
Nauczyciele,	organizując	zajęcia,	planują	proces	wychowania,	w którym	realizowane	zadania	
pomagają	uczniom:	
1)	poznać	wartości	i adekwatne	do	nich	zachowania;	
2)	osiągnąć	sukces	budujący	poczucie	własnej	wartości	oraz	rozwijający	motywację	i zamiłowa-
nie	do	dalszej	nauki.	
Proces	edukacji	przybiera	różne	formy:	pracy	z udziałem	całego	zespołu,	pracy	w grupach,	pracy	
indywidualnej,	i jest	wyprowadzany	z naturalnych	sytuacji	edukacyjnych.	
Nauczyciele	organizują	edukację	dzieci	jako	dynamiczny	proces	nadawania	osobistego	sensu	
i rozumienia	ciągle	zmieniającej	się	rzeczywistości,	a nie	jako	przekaz	gotowych	informacji.	
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Edukacja polonistyczna
W początkowym	okresie	nauki		kontynuowany	jest	–	rozpoczęty	w przedszkolu	–	proces	kształ-
towania	dojrzałości	dzieci	do	nauki	czytania	i pisania.	
	 	W klasie	I szkoły	podstawowej	przez	mniej	więcej	połowę	ilości	czasu	przeznaczonego	na	

edukację	polonistyczną	uczniowie	mogą	zajmować	się	rysowaniem	i pisaniem,	siedząc	przy	
stolikach.

	 Umiejętności	te	są	intensywnie	kształtowane	w klasie	II	i III.	
	 	Celem	edukacji	polonistycznej	jest	rozwijanie	u dzieci	zamiłowania	do	czytelnictwa	poprzez	

słuchanie	pięknego	czytania	i rozmawianie	o przeczytanych	utworach	oraz	korzystanie	
z bibliotek	(np.	biblioteki	szkolnej).	

	 	Dzieci	powinny	uczyć	się	na	pamięć	wierszy,	fragmentów	prozy,	tekstów	piosenek	itp.

Edukacja matematyczna
	 	W centrum	uwagi	jest	wspomaganie	rozwoju	czynności	umysłowych	ważnych	dla	uczenia	

się	matematyki	oraz	budowanie	podstawowych	intuicji	matematycznych.	
	 	Dominującą	formą	zajęć	są	w tym	czasie	zabawy,	gry	i sytuacje	zadaniowe,	w których	dzieci	

manipulują	specjalnie	dobranymi	przedmiotami,	np.	liczmanami,	klockami.	
	 	Budowanie	w umysłach	dzieci	pojęć	liczbowych,	sprawności	rachunkowych	i pojęć	geome-

trycznych.	
	 	W klasie	I szkoły	podstawowej	uczniowie	przez	mniej	więcej	jedną	trzecią	ilości	czasu	prze-

znaczonego	na	edukację	matematyczną	mogą	zajmować	się	rysowaniem	i pisaniem,	siedząc	
przy	stolikach.

	 	Czas	poświęcany	na	pisanie	i rysowanie	może	być	stopniowo	wydłużany,	nie	powinien	jed-
nak	w całości	wypełniać	czasu	przeznaczonego	na	edukację	matematyczną.	

	 	Dzieci	rozwiązują	zadania	matematyczne,	manipulując	przedmiotami,	potem	przedstawiają	
rozwiązanie	w dogodny	dla	siebie	sposób,	np.	ustnie	lub	za	pomocą	rysunku,	a podczas	zajęć	
rozmawiają	o proponowanych	rozwiązaniach	zadania.	

Wiedza	przyrodnicza	powinna	być	rozwijana	głównie	
z wykorzystaniem	aktywizujących	metod	nauczania	i różnych,	dostępnych	źródeł	informacji	oraz	
w oparciu	o obserwacje,	badania	i dziecięce	eksperymentowanie.	

Edukacja przyrodnicza
	 Powinna	być	realizowana	przede	wszystkim	w naturalnym	środowisku	poza	szkołą.	
	 	W sali	lekcyjnej	powinny	być	kąciki	przyrody.	Jeżeli	w szkole	nie	ma	warunków	do	prowadze-

nia	hodowli	roślin	i zwierząt,	trzeba	organizować	dzieciom	zajęcia	w ogrodzie	botanicznym,	
w gospodarstwie	rolnym	itp.

Nauczyciele	w klasach	I–III	uwzględniają:	
1)	 trzy	naturalne	strategie	uczenia	się	dzieci:	
	 •	 percepcyjno-odtwórczą	(uczeń	uczy	się	według	przedstawionego	wzoru	–	naśladuje),	
	 •	 	percepcyjno-wyjaśniającą	(uczeń	uczy	się	częściowo	według	wzoru,	szuka	wyjaśnień	

i podpowiedzi),		
	 •	 	percepcyjno-innowacyjną	(uczeń	przekształca	informacje	i tworzy	innowacje,	w tym	

własne	strategie	myślenia);	
2)	 	stosowanie	różnorodnych	metod	kształcenia,	w tym	metod	organizacyjnych	(łącznie	z klasa-

mi	autorskimi).	

Nadrzędną wartością edukacji polonistycznej	staje	się	zatem	komunikatywne	posługiwanie	
się	przez	dzieci	językiem	ojczystym	w mowie	i w piśmie	połączone	z umiejętnością	czytania	
w stopniu	umożliwiającym	płynne	uczenie	się	przez	dziecko	tego	języka	na	I i kolejnych	etapach	
edukacyjnych.
  Budowanie	umiejętności	czytania	powinno	się	odbywać	przez	codzienne	czytanie	przez	na-

uczyciela	fragmentów	lektur	oraz	wspólne	rozmowy	o nich	tak,	aby	każdy	uczeń	miał	szansę	
na	polisensoryczną	eksplorację	treści	utworów.	Taka	forma	pozwala	uniknąć	zniechęcenia	
do	czytania,	a wprost	przeciwnie	–	zachęca,	intryguje	i poszerza	zakres	percepcji	tekstu.

Istota edukacji matematycznej prowadzi	do	stopniowego	odkrywania	i poznania	pojęć	podsta-
wowych,	takich	jak	liczba	czy	działanie	arytmetyczne.	Proces	ten	oparty	jest	na	intuicji	matema-
tycznej	dziecka	oraz	własnych	strategiach	myślenia	dziecka.	
	 	Nauczyciel	zobowiązany	jest	zatem	do	takiego	zaplanowania	zajęć,	aby	wiedza	matematycz-

na	stopniowo	układała	się	w logicznie	powiązany	system	prowadzący	od	myślenia	konkret-
no-obrazowego	do	myślenia	pojęciowego.

 Pomaga w tym	spiralny	i liniowy	układ	treści. 

Istotą edukacji społecznej	i jej	rezultatem	jest	odkrycie	istnienia	określonych	procesów	zacho-
dzących	w otoczeniu	uczniów.	
	 	Ich	rozumienie	jest	zawsze	pochodną	obserwacji	i doświadczenia	jako	wyniku	celowego	

spostrzegania.	
	 	Nauczyciel	dba	zatem	o organizację	przestrzeni,	w której	uczniowie	mogą	eksplorować,	

obserwować	i doświadczać.	Ta	przestrzeń	nie	zamyka	się	wyłącznie	w obrębie	klasy	czy	
budynku	szkoły.

Edukacja muzyczna	doskonali	percepcję	słuchową,	sferę	emocjonalną,	wrażliwość	estetyczną	
i ekspresję	twórczą,	w kształceniu	zintegrowanym	jest	codziennym	elementem	zajęć.	

	 	Muzykowanie	wspiera	motywację	do	działań	grupowych	oraz	wpływa	na	nastrój	uczniów,	co	
ma	wielkie	znaczenie	w procesie	organizacji	grupy.
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Język obcy nowożytny
	 Zalecane	jest	organizowanie	dzieciom	również	pozalekcyjnych	form	nauki	języka	obcego	no-
wożytnego,	np.	zajęć	w szkolnym	klubie,	spotkań	czytelniczych	w bibliotece,	seansów	filmowych	
w świetlicy	szkolnej.	

Edukacja muzyczna 
	 	Oprócz	zajęć	typowo	muzycznych	zaleca	się	włączanie	muzyki	do	codziennych	zajęć	

szkolnych,	np.	jako	tła	tematu	przy	organizacji	aktywności	ruchowej,	w celu	wyciszenia,	dla	
pobudzenia	wyobraźni,	koordynacji	działań	zespołowych.	

Wychowanie fizyczne 
	 Zaleca	się,	aby	zajęcia	z dziećmi	były	prowadzone	na	boisku,	w sali	gimnastycznej	itp.	
	 	Czas	realizacji	tego	obszaru	kształcenia	ma	być	przeznaczony	na	rozwijanie	sprawności	

fizycznej	uczniów.

Zajęcia komputerowe	należy	rozumieć	dosłownie	jako	zajęcia	z komputerami,	prowadzone	w ko-
relacji	z pozostałymi	obszarami	edukacji.	

1)	 	Nie	oznacza	to	jednak	rezygnacji	z metod	nauczania	zakładających	prezentowanie	poprzez	
zabawę	i w sposób	prosty	działania	urządzeń	komputerowych,	bez	ich	wykorzystywania.	

2)	 	Należy	zadbać	o to,	aby	w sali	lekcyjnej	było	kilka	kompletnych	zestawów	komputerowych	
z oprogramowaniem	odpowiednim	do	wieku,	możliwości	i potrzeb	uczniów.	

3)	 	Komputery	w klasach	I–III	szkoły	podstawowej	są	wykorzystywane	jako	urządzenia,	które	
wzbogacają	proces	nauczania	i uczenia	się	o teksty,	rysunki	i animacje	tworzone	przez	
uczniów,	kształtują	ich	aktywność	(gry	i zabawy,	w tym	zabawy	logiczne,	mogące być	wstę-
pem	do	nauki	programowania),	utrwalają	umiejętności	(programy	edukacyjne	na	płytach	
i w sieci),	rozwijają	zainteresowania	itp.	

4)	 Uczniom	klas	I–III	należy	umożliwić	korzystanie	ze	szkolnej	pracowni	komputerowej.	

5)	 	Zaleca	się,	aby	podczas	zajęć	uczeń	miał	do	swojej	dyspozycji	osobny	komputer	z dostępem	
do	internetu.	

Istotą edukacji plastycznej	jest	umożliwienie	postrzegania	wartości	wizualnych,	które	zawarte	
są	w otoczeniu	oraz	w naturze.	

	 Uczeń	przez	ich	przeżywanie	rozwija	swoją	sferę	duchową.	

	 	Dzieci,	mając	naturalną	potrzebę	wyrażania	swych	doznań	wewnętrznych,	wykorzystują	do	
tego	techniki	plastyczne,	muzykowanie	czy	działania	konstrukcyjne.

Istotą edukacji technicznej jest	praca	dziecka,	a podejmowane	przez	dziecko	zadania	techniczne	
prowadzą	do	konstrukcji	form	użytkowych.	ukazując	dzieciom	ich	funkcjonalność.	

Proces	edukacji	w klasach	I–III	opiera	się	na	podstawowych	potrzebach	dzieci. Jedną z najważ-
niejszych jest potrzeba ruchu. 

	 	Wskazane	jest,	aby	co	najmniej	jedna	godzina	zajęć	wychowania	fizycznego	w tygodniu	
odbywała	się	w sali	gimnastycznej	z dostępem	do	wszelkich	środków	i sprzętów	sportowych.	

Rozwijanie	kompetencji w zakresie języka obcego nowożytnego	należy	z założenia	traktować	
jako	proces	wieloletni.	Wprowadzenie	do	tego	procesu	stanowi	I etap	edukacyjny	i na	tym	etapie	
język	obcy	nowożytny	powinien	przede	wszystkim	przyczyniać	się	do	wszechstronnego	rozwoju	
dziecka.		

	 	Należy	pomóc	uczniom	rozbudzić	w sobie	pozytywne	nastawienie	do	nauki	języka	obcego	
nowożytnego	oraz	budować	postawę	otwartości	i szacunku	wobec	różnorodności	języków,	
kultur	i narodowości,	przy	jednoczesnym	wspieraniu	ucznia	w budowaniu	poczucia	własnej	
wartości	i wiary	we	własne	możliwości.	

	 	Niezbędne	jest	zatem,	aby	nauczyciel	języka	obcego	nowożytnego	zapoznał	się	z całą	
podstawą	programową	kształcenia	ogólnego	dla	szkoły	podstawowej	z zakresu	edukacji	
wczesnoszkolnej	i na	bieżąco	śledził	jej	realizację,	tak	aby	edukacja	z zakresu	języka	obcego	
nowożytnego	wspierała	treści	nauczania	określone	dla	pozostałych	edukacji	i była	przez	
nie	wspierana,	przede	wszystkim	w zakresie	kluczowych	pojęć	i umiejętności,	takich	jak	np.	
liczenie,	pisanie.		

	 			Stosowanie	przez	nauczyciela	technik	uwzględniających	możliwości	i potrzeby	rozwojowe	
dzieci,	w tym	przede	wszystkim	technik	odwołujących	się	do	multisensoryczności	(wykorzy-
stujących	ruch,	dźwięk,	obraz),	sprzyjających	kształtowaniu	twórczego	podejścia	i pozytyw-
nego	nastawienia	do	nauki	języka	obcego	nowożytnego.	

	 	Ważne	jest,	aby	sala,	w której	odbywa	się	nauka	języka	obcego	nowożytnego,	dawała	możli-
wość	przeprowadzania	ćwiczeń	językowych	wymagających	ruchu,	w tym	ćwiczeń	w parach	
i małych	grupach	oraz	była	odpowiednio	wyposażona,	tj.	z dostępem	do	słowników,	pomocy	
wizualnych,	odtwarzacza	płyt	CD/plików	dźwiękowych,	komputera	ze	stałym	łączem	inter-
netowym.	
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	 	Język	obcy	nowożytny	powinien	–	docelowo	–	stać	się	głównym	narzędziem	komunikacji	
podczas	zajęć,	nie	wyklucza	to	jednak	używania	podczas	zajęć	języka	rodzimego,	np.	do	prze-
kazania	przez	ucznia	w języku	polskim	ogólnego	sensu	słuchanego	tekstu	w języku	obcym	
nowożytnym.		

	 	Wykorzystywanie	autentycznych	materiałów	źródłowych	(zdjęć,	filmów,	nagrań	audio,	
książeczek),	w tym	z użyciem	narzędzi	związanych	z technologiami	informacyjno-komunika-
cyjnymi,	takich	jak	np.	tablice	interaktywne	z oprogramowaniem,	urządzenia	mobilne.	

	 	Nauczyciele	powinni	zachęcać	uczniów	do	pracy	własnej	z wykorzystaniem	filmów	(np.	
bajek),	zasobów	internetu	i książek	(np.	książeczek	z obrazkami),	w odpowiednim	zakresie	
i stosownie	do	wieku	uczniów.	

	 	W szkole	powinny	być	organizowane	wydarzenia	związane	z językami	obcymi	nowożytnymi,	
np.	konkursy,	wystawy,	dni	języków	obcych,	zajęcia	teatralne,	udział	w programach	europej-
skich	typu	eTwinning.	

1)	 	Przygotowując	uczniów	do	myślenia	abstrakcyjnego	w przyszłości	i do rozwiązywania pro-
blemów oraz do programowania,	nauczyciel	wykorzystuje	treści	wszystkich	edukacji.	

2)	 	W początkowej	fazie	nauczyciel	przeprowadza	zajęcia informatyczne, wykorzystując prze-
strzeń klasy, organizując aktywność dzieci z wykorzystaniem liczmanów,	gier	planszowych,	
materiału	naturalnego	czy	form	plastycznych,	technicznych	wykonanych	przez	dzieci,	nie	
zawsze	wykorzystując	komputery	czy	inne	urządzenia.	

3)	 	Edukacja	informatyczna	wprowadza	uczniów	w świat	języka	informatyki.	Uczeń	np. układa-
jąc sekwencje zdarzeń w logicznym porządku, poznaje intuicyjnie pojęcie „liniowa kolej-
ność” formułując polecenia do wybranego obiektu i sterując nim poznaje znaczenie słowa 
„instrukcja”. 

4)	 	Nauczyciel	w pracy	z uczniem	wykorzystuje	zabawy	i gry interakcyjne oraz planszowe, 
w tym strategiczne,	wprowadzane	systematycznie	i umiejętnie.

5)	 	Praca	z urządzeniem,	np.	komputerem,	powinna,	w miarę	możliwości,	dotyczyć	wszelkich	
zadań	i ćwiczeń	wynikających	z programu	nauczania	w zakresie	treści	wszystkich	edukacji.	

6)	 	Jeżeli szkoła nie dysponuje możliwością organizacji kącika informatycznego w klasie, np. 
z dostępem do dwóch, trzech komputerów dla dzieci, nauczyciel powinien mieć dostęp 
do tzw. mobilnego sprzętu, który w razie potrzeby może sprawnie zainstalować w swojej 
klasie. 

7)	 	Istotne	jest,	aby	praca	z komputerem	lub	innym	urządzeniem	cyfrowym	łączona	była	z róż-
nymi	formami	aktywności	poznawczej	ucznia	w młodszym	wieku	szkolnym.	Ważne	jest,	aby	
w miarę	możliwości	uczniowie	mieli	dostęp	do	pracowni	komputerowej.	
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SALA DO ZAJĘĆ W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

1)	 	Klasa	w edukacji	wczesnoszkolnej	powinna	być	przestrzenią	umożliwiającą	swobodny	ruch,	
pracę	w różnorodnych	grupach,	przy	stołach,	a także	na	odpowiednio	przygotowanej	podło-
dze	(np.	na	dywanie,	wykładzinie).	

2)	 	Wyposażenie	klasy	w meble	potrzebne	do	zajęć	nie	powinno	ograniczać	uczniom	możliwości	
przyjmowania	różnorodnych	pozycji	ciała	w trakcie	nauki	i zabawy.	

3)	 	Krzesła,	stoły	i meble,	a także	tablice,	wykładziny	czy	dywan	umożliwiają	pracę	zarówno	
w pełnym	zespole,	jak	i w małych	grupach,	z możliwością	indywidualizacji	i dostosowaniem	
zajęć	także	dla	uczniów	o specjalnych	potrzebach	edukacyjnych.	

4)	 	Sala	powinna	być	wyposażona	także	w narzędzia	i środki	dydaktyczne,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	dużej	liczby	atrakcyjnych	elementów	manipulacyjnych	przeznaczonych	do	
samodzielnego	eksperymentowania	i uczenia	się	zgodnie	z preferowanymi	zdolnościami	
poznawczymi. 

5)	 	Nauczyciel	ma	dostęp	do	różnorodnych	narzędzi	i pomocy	umożliwiających	przeprowadza-
nie	zajęć	ruchowych,	muzycznych,	plastycznych	lub	technicznych,	są	to	np.	piłki,	skakanki,	
woreczki,	słupki,	grzechotki.	

6)	 	W sali	do	zajęć	powinna	znajdować	się	tablica	gładka	z liniaturą	lub	siecią	kwadratową	uła-
twiającą	naukę	pisania.	

7)	 	Nauczyciel	dobiera	środki	i narzędzia	dydaktyczne	do	sali	zgodnie	z potrzebami	oddziału	
i specyfiką	stosowanych	metod.	

8)	 	Wyposażenie	sali	umożliwia	prezentację	wytworów	pracy	uczniów,	np.	sztalugi,	parawany,	
instalacje,	tablice	korkowe.	

9)	 	Nauczyciel	odpowiada	za	taką	aranżację	sali	do	zajęć,	która	umożliwia	i zachęca	dzieci	do	
samodzielnego	poszukiwania	i odkrywania	wiedzy.

10)	 	Wystrój	sali	ma	charakter	zmienny,	odzwierciedla	aktualną	tematykę	pracy	dzieci.	Zawiera	
elementy	przygotowane	przez	nauczyciela	i uczniów.	

11)	 	Nauczyciel	usuwa	zbędne	elementy	dekoracji	sali	i pomoce	dydaktyczne,	które	aktualnie	nie	
służą	realizacji	programu.	

12)	 	Nauczyciel	dba,	aby	wystrój	sali	stwarzał	optymalne	warunki	uczenia	się.	Aranżacja	wnętrza,	
począwszy	od	ustawienia	mebli	i elementów	dekoracji,	umożliwia	pracę	metodą	wybraną	
przez	nauczyciela.

13)	 	Dla	zapewnienia	ciągłości	procesu	edukacji	nauczyciele	klas	I–III	powinni	znać	podstawę	
programową	wychowania	przedszkolnego	oraz	zorganizować	dostosowany	do	potrzeb	
dzieci	okres	ich	adaptacji	w szkole.	


