„JAK OCENIAM”EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III

I. Forma oceniania:
·

uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

-

wspaniale

-

brawo

-

dobrze

-

postaraj się

-

słabo

II. Za co? Ile razy?
·

edukacja polonistyczna:

- słuchanie
- mówienie
- pisanie
- czytanie
·

edukacja matematyczna:

- liczenie
- umiejętności praktyczne
·

edukacja przyrodnicza

·

edukacja społeczna

·

edukacja muzyczna

·

edukacja plastyczna

·

edukacja techniczna

·

edukacja informatyczna, zajęcia komputerowe

·

wychowanie fizyczne

·

prace domowe

·

prace dodatkowe i konkursy

·

prace kontrolne

- sprawdziany, karty pracy
a) cząstkowe - zróżnicowane ilości
b) półroczne na poziomie
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c) roczne klas I, II, III
III. Punktacja sprawdzianów, prac kontrolnych itp.:

0-39%

SŁABO

40-64%

POSTARAJ SIĘ

65-84%

DOBRZE

85-99%

BRAWO

100%

WSPANIALE

Forma oceniania według ustalonych haseł + krótki komentarz słowny lub pisemny

IV. Ocena zachowania:
Kategorie oceniania zachowania:
1. Kultura osobista
- zachowanie w czasie zajęć, uroczystości, wyjść, wycieczek, przerw oraz podczas pobytu w
świetlicy,
- stosowanie zwrotów grzecznościowych,
- strój galowy (uroczystości, koncerty).
2. Postawa społeczna
- podejmowanie działań na rzecz klasy i szkoły,
- kontakty z rówieśnikami,
- praca w zespole.
3. Przestrzeganie zasad
- regulaminy klasowe i szkolne,
- wywiązywanie się z obowiązków szkolnych i umów.
4. Wyrażanie emocji
Zachowanie uczniów jest monitorowane na bieżąco i zapisywane w dzienniku lekcyjnym
danej klasy oraz w sytuacjach tego wymagających w dzienniczku ucznia (informacja do
rodziców).
Na koniec każdego miesiąca uczeń otrzyma ocenę zachowania (wspaniale, brawo, dobrze,
postaraj się, słabo).

2

V. Ocena śródroczna:
Rodzice po I półroczu otrzymują „Kartę osiągnięć szkolnych ucznia”
-

z całego zbioru umiejętności i wiadomości przewidzianych na dane półrocze nauki w
klasie I, II, III zaznaczane są te, które uczeń opanował na poziomach: WSPANIALE,
BRAWO, DOBRZE, POSTARAJ SIĘ, SŁABO.

VI. Ocena roczna:
Świadectwo opisowe
-

obejmuje zachowanie i postępy w nauce

VII. Ocena opisowa wiadomości i umiejętności – zajęcia edukacyjne

1. Klasa pierwsza

WSPANIALE
Uczeń/uczennica

sprawnie

wypowiada

myśli

w

formie

kilkuzdaniowej,

ciekawej

wypowiedzi. Pisze zachowując właściwy kształt i łączenie liter. Układa i pisze zdaniapodpisy do ilustracji, zdania na określony temat. Przestrzega poprawności ortograficznej
opracowanego słownictwa. Czyta głośno krótkie teksty- wyraziście i płynnie. Rozumie je.
Sprawnie dodaje i
odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100, biegle w zakresie 20. Rozwiązuje i układa zadania
tekstowe o różnym stopniu trudności. Przejawia bardzo duże zainteresowanie otaczającym
środowiskiem i ma o nim wiele wiadomości. Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Pracuje
samodzielnie. Twórczo rozwiązuje zadania plastyczno- techniczne. Chętnie śpiewa ,tańczy,
improwizuje przy muzyce. Jest sprawny(a) fizycznie. W zabawach i ćwiczeniach
wykorzystuje

różne

formy

ruchu.

Samodzielnie

obsługuje

zestaw

komputerowy.
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BRAWO
Uczeń/uczennica logicznie wypowiada swoje myśli, budując zdania. Chętnie wypowiada się
na znane i bliskie tematy. Poprawnie odtwarza kształt liter podczas pisania. Samodzielnie
układa i pisze jedno zdanie jako podpis do obrazka. Przepisując teksty, popełnia nieliczne
błędy. Tekst czyta poprawnie, w tempie odpowiadającym jego/jej możliwościom. Zna zapis
liczb w zakresie 100, dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami. Sprawnie dodaje i odejmuje na
konkretach w zakresie 20. Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Aktywnie uczestniczy w
poznawaniu środowiska. Stosuje różne techniki plastyczne w swoich pracach. Potrafi
odczytać instrukcję. Aktywnie uczestniczy w zabawach, grach ruchowych, muzycznych.
Wykazuje inicjatywę w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Samodzielnie obsługuje zestaw
komputerowy.
DOBRZE
Uczeń/uczennica wypowiada się po uprzednim przygotowaniu, używając zdań pojedynczych.
Odtwarza poprawnie kształt liter podczas pisania – pod kierunkiem nauczyciela.
Samodzielnie układa i pisze krótkie zdania; podpisy do obrazka. Czyta poprawnie wyrazami
wcześniej przygotowane teksty. Dodaje i odejmuje w zakresie 20, korzystając z liczmanów.
Rozwiązuje proste zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela. Wie, w jaki sposób
możemy poznawać otaczające środowisko. Dostrzega istotne zmiany w przyrodzie w
zależności od pory roku. Wykonuje prace plastyczne i techniczne zgodnie z tematem. Śpiewa
poznane piosenki. Sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne. Z pomocą nauczyciela
korzysta z zestawu komputerowego.

POSTARAJ SIĘ
Uczeń/uczennica wypowiada się słowami. Potrzebuje pomocy nauczyciela podczas
konstruowania wypowiedzi na różne tematy. Przepisuje zdania pod kierunkiem nauczyciela.
Wcześniej przygotowane krótkie teksty czyta wyrazami, w wolnym tempie. Ma trudności w
zrozumieniu czytanego zdania. Korzysta z pytań pomocniczych. Wolno dodaje i odejmuje w
zakresie 20, na konkretach. Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z pomocą nauczyciela.
Dostrzega tylko istotne zmiany w otaczającym środowisku. Rozumie potrzebę dbania o
przyrodę. Wykonuje prace plastyczno- techniczne. Śpiewa piosenki z całą klasą. Wykonuje
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poprawnie proste ćwiczenia gimnastyczne. Z pomocą nauczyciela korzysta z wybranych
elementów zestawu komputerowego.

SŁABO
Uczeń/uczennica odpowiada jedynie na pytania nauczyciela. W wolnym tempie, pod
kierunkiem nauczyciela przepisuje zdania. Wcześniej przygotowane krótkie teksty czyta
sylabami. Rzadko rozumie co czyta. Dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach.
Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Dostrzega tylko istotne zmiany w
otaczającym środowisku. Rozumie potrzebę dbania o przyrodę. Mało starannie wykonuje
prace plastyczno- techniczne. Śpiewa piosenki z całą klasą. Wykonuje proste ćwiczenia
gimnastyczne. Nazywa poszczególne elementy zestawu komputerowego, ale nie korzysta z
niego.

2. Klasa druga

WSPANIALE
Uczeń/uczennica ma bogaty zasób słownictwa. Redaguje ciekawe wielozdaniowe
wypowiedzi ustne na różne tematy. Teksty czyta biegle, w pełni je rozumie. Samodzielnie
formułuje kilkuzdaniowe wypowiedzi na różne tematy. Zna i stosuje zasady pisowni. Biegle
dodaje i odejmuje w zakresie 100. Mnoży i dzieli w zakresie 30. Rozwiązuje zadania
tekstowe o różnym stopniu trudności. Posiada dużo wiadomości o otaczającym środowisku.
Wykazuje zainteresowanie przyrodą. Prowadzi obserwacje i eksperymenty. Twórczo
wykorzystuje zdobyte wiadomości. Chętnie śpiewa, tańczy, improwizuje, bawi się przy
muzyce. W swoich pracach wykorzystuje różne techniki plastyczno- techniczne. Sprawnie
wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Organizuje gry i zabawy ruchowe. Uczy się chętnie
nowych gier i zabaw. Samodzielnie doskonali swoje umiejętności ruchowe. Samodzielnie
posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi.
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BRAWO
Uczeń/uczennica wypowiada się w formie wielozdaniowej i uporządkowanej. Zazwyczaj
stosuje zasady ortograficzne. Czyta teksty płynnie i ze zrozumieniem. Po uprzednim
przygotowaniu redaguje i pisze zdania na określony temat. Sprawnie dodaje i odejmuje w
zakresie 100, mnoży i dzieli w zakresie 30. Rozwiązuje nietrudne zadania tekstowe
dwudziałaniowe. Interesuje się światem przyrody, chętnie go poznaje i prowadzi proste
doświadczenia. Śpiewa poznane piosenki. Chętnie bawi się przy muzyce. W swoich pracach
plastyczno- technicznych wykorzystuje różne środki ekspresji. Sprawnie i chętnie wykonuje
ćwiczenia gimnastyczne. Uczestniczy w grach i zabawach zespołowych. Sprawnie obsługuje
komputer i bezpiecznie korzysta z niego.
DOBRZE
Uczeń/uczennica wypowiada się na określony temat pod kierunkiem nauczyciela. Krótko i
syntetycznie przedstawia wydarzenia. Czyta poprawnie opracowane wcześniej teksty. Zna i
stosuje poznane zasady ortograficzne – najczęściej w pisaniu z komentowaniem. Pisze z
zachowaniem właściwego kształtu liter. W wolnym tempie dodaje i odejmuje w zakresie 100.
Radzi sobie z mnożeniem i dzieleniem w zakresie 30. Rozwiązuje proste zadania tekstowe
jednodziałaniowe. Zna figury geometryczne i wskazuje je w otoczeniu. Ma podstawowe
wiadomości o otaczającym środowisku. Śpiewa piosenki z całą klasą. W swoich pracach
plastycznych wykorzystuje zwykle jedną, ulubioną technikę. Uczestniczy w grach i zabawach
ruchowych. Stara się dokładnie wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Pod kontrolą
nauczyciela obsługuje komputer.
POSTARAJ SIĘ
Uczeń/uczennica wypowiada się słowem lub krótkim zdaniem. Swobodne wypowiedzi
wymagają uprzedniego przygotowania i pomocy nauczyciela. Czyta wyrazami przygotowane
wcześniej teksty. Samodzielnie układa zdania pojedyncze na określony temat. Zna niektóre
zasady ortograficzne. Popełnia błędy podczas pisania ze słuchu. Pod kierunkiem nauczyciela
dodaje i odejmuje w zakresie 100. Rozumie mnożenie w zakresie 30, korzysta z liczmanów.
Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe jednodziałaniowe. Wie, w jaki sposób możemy poznawać
najbliższe środowisko. Dostrzega najistotniejsze zmiany w przyrodzie. Śpiewa piosenki z całą
klasą. Prace plastyczno- techniczne wykonuje schematycznie. Uczestniczy w zabawach i
grach ruchowych. Wykonuje ćwiczenia zgodnie z pokazem. Próbuje doskonalić swoje
umiejętności ruchowe. Posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu.
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SŁABO
Uczeń/uczennica odpowiada na zadane pytania. Czyta głośno, poprawnie wyuczone
wcześniej krótkie i łatwe teksty. Z pomocą nauczyciela układa i przepisuje zdania na
określony temat. Nie stosuje zasad ortograficznych. Popełnia błędy podczas pisania ze słuchu.
Na konkretach, pod kierunkiem nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 100. Korzystając z
liczmanów mnoży w zakresie 30. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe
jednodziałaniowe. Dostrzega najistotniejsze zmiany w przyrodzie. Stara się śpiewać piosenki
z całą klasą. Prace plastyczno- techniczne wykonuje odtwórczo. Próbuje doskonalić swoje
umiejętności ruchowe. Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w zakresie
uruchamiania programu.

3. Klasa trzecia

WSPANIALE

Uczeń/uczennica wypowiada myśli w formie rozbudowanej wypowiedzi. Stosuje bogate
słownictwo, buduje zdania złożone. Ciekawie interpretuje różne teksty, stosując wiele
środków ekspresji. Prowadzi dyskusje, z uwagą słucha partnera. Czyta i rozumie teksty o
różnym stopniu trudności. Układa i pisze swobodne teksty, opowiadania, opisy, listy,
życzenia, zaproszenia. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne. Rozpoznaje
wszystkie części mowy. Biegle liczy w zakresie 1000, stosuje poznane własności działań.
Rozwiązuje i układa zadania o różnym stopniu trudności. Doskonale opanował tabliczkę
mnożenia. Oblicza obwody figur geometrycznych. Stosuje w praktyce zdobyte wiadomości i
umiejętności. Interesuje się otaczającym środowiskiem, chętnie je poznaje, obserwuje. Zna
życie roślin i zwierząt w różnych ekosystemach. Wykonuje oryginalne prace plastyczne i
techniczne. Chętnie śpiewa piosenki, twórczo bawi się przy muzyce. Opanował/a wszystkie
formy ruchu. Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi.
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BRAWO
Uczeń/uczennica wypowiada się swobodnie na różne tematy w uporządkowanej formie.
Samodzielnie przedstawia ustnie krótkie opowiadania. Układa i pisze różne teksty.
Rozpoznaje części mowy. Zna zasady ortograficzne i najczęściej stosuje je w praktyce.
Sprawnie liczy w zakresie 1000. Mnoży i dzieli w zakresie tabliczki mnożenia. Rozwiązuje
zadania tekstowe. Układa i przekształca proste zadania. Oblicza obwody figur. Obserwuje i
opisuje zjawiska przyrodniczo-społeczne. Wyciąga poprawne wnioski. W pracach
plastyczno-technicznych wykorzystuje różnorodne techniki. Śpiewa poznane piosenki.
Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, dokładnie je
wykonuje. Sprawnie korzysta z zestawu komputerowego.

DOBRZE
Uczeń/uczennica wypowiada swoje myśli w kilkuzdaniowej formie. Swobodne wypowiedzi
wymagają ukierunkowania ze strony nauczyciela. Rozpoznaje poznane części mowy z
pomocą nauczyciela. Czyta płynnie opracowane teksty. Redaguje i pisze kilkuzdaniową
wypowiedź pod kierunkiem nauczyciela. Ma opanowaną pisownię niektórych wyrazów z
różnymi trudnościami ortograficznymi. Radzi sobie z liczeniem w zakresie 100. Rozpoznaje,
nazywa i porównuje liczby w zakresie 1000. Rozwiązuje łatwe zadania tekstowe. Zna
tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Z pomocą nauczyciela oblicza obwody figur
geometrycznych. Posiada najważniejsze wiadomości dotyczące środowiska przyrodniczospołecznego. Prace plastyczno- techniczne wykonuje zgodnie z tematem. Śpiewa kilka
znanych piosenek z całą klasą. Uczestniczy w różnych formach ruchu. Potrafi korzystać z
zestawu komputerowego.
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POSTARAJ SIĘ
Uczeń/uczennica wypowiada się na znane tematy prostymi zdaniami. Nie zawsze potrafi
rozpoznać poznane części mowy. Wymaga ukierunkowania ze strony nauczyciela podczas
wypowiedzi ustnych. Czyta poprawnie wyuczone teksty. Redaguje i pisze krótkie
wypowiedzi pisemne z pomocą nauczyciela. Częściowo opanował/opanowała pisownię
stosowanych wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi. Radzi sobie z obliczeniami
w zakresie 100. Liczy setkami i porównuje liczby w zakresie 1000. Rozwiązuje łatwe zadania
tekstowe pod kierunkiem nauczyciela. Zna figury geometryczne. Posiada wiadomości o
otaczającej rzeczywistości przyrodniczo-społecznej. Prace plastyczno- techniczne wykonuje
zgodnie z tematem. Śpiewa kilka piosenek z całą klasą. Stara się wykonywać ćwiczenia
ruchowe. Z pomocą nauczyciela korzysta z zestawu komputerowego.
SŁABO
Uczeń/uczennica wypowiada się prostymi zdaniami na znane i bliskie tematy. Wymaga
ukierunkowania ze strony nauczyciela podczas wypowiedzi ustnych. Czyta poprawnie
wyuczone teksty. Pisze krótkie wypowiedzi pisemne z pomocą nauczyciela. Częściowo
opanował/opanowała

pisownię stosowanych

wyrazów z

trudnościami

ortograficznymi. Z pomocą nauczyciela wskazuje części mowy w zdaniu. Radzi sobie z
obliczeniami w zakresie 100. Pod kierunkiem nauczyciela dokonuje obliczeń w zakresie 1000
i rozwiązuje łatwe zadania tekstowe. Zna figury geometryczne. Posiada wiadomości o
otaczającej rzeczywistości przyrodniczo-społecznej. Prace plastyczno- techniczne wykonuje
zgodnie z tematem Śpiewa piosenki z całą klasa. Wykonuje ćwiczenia we własnym,
indywidualnym tempie. Z pomocą nauczyciela korzysta z zestawu komputerowego.

Poznań, dnia 4 września 2017 r.
Uaktualnienie: Justyna Żukowska, Dorota Pietrzyk
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