Wymagani a programowe – klasa druga
- na podstawie programu MEN "Doś wiadczanie ś wiata"
Eduk acja pol onistyczna
słuchanie i mówienie:
słucha wypowiedzi dorosłych i dzieci
słucha utworów czytanych przez dorosłego
wyróżn ia postacie i zdarzenia, miejsce i czas akcji w utworze literackim czytanym przez nauczyciela
określa chronologię wydarzeń w utworze literackim czytanym przez nauczyciela
mó wi o swoich spostrzeżeniach, potrzebach i odczuciach, wydarzen iach z życia, ilustracjach, historyjkach obrazkowych, czytanych
i słuchanych tekstach
umie opowied zieć o wydarzeniach z wycieczki, zdarzeniach z życia środowiska lo kalnego, działalności szkoły
zadaje pytania i odpowiada na pytania
prowadzi ro zmo wy na tematy związane z życiem rodzinny m, s zko lnym i na tematy inspirowane literaturą
wyraża w ro zmowie własne zdanie
recytuje wiersze z uwzględnieniem: intonacji, siły głosu, tempa, pauz poprawnie artykułuje w wypowiedziach głoski, akcentuje wyrazy,
stosuje pauzę
właściwie intonuje zdania oznajmujące, pytające i ro zkazujące
nadaje tytuły pojedynczym obrazko m, zdjęcio m oraz historyjko m obrazkowy m
układa pytania na podstawie odpowiedzi
czytanie:
rozu mie sens wyrazów i zdań zawartych w tekście
rozpoznaje ws zystkie litery alfabetu (małe i wielkie, pisane i d rukowane)
czyta niesko mpliko wane, krótkie teksty z respektowaniem znaków przestankowych: kropki, przecin ka, znaku zapytania, wykrzy knika
wyróżn ia postacie i zdarzenia, miejsca i czas akcji w n ieskomp likowany m utworze literackim czytanym samodzielnie
ustala chronologię wydarzeń w niesko mpliko wanym utworze literackim czytanym samodzieln ie
zadaje pytania do nieskomplikowanych tekstów literackich czytanych samodzieln ie i poszukuje odpowiedzi na pytania postawione do
tych utworów
poszukuje w tekście potrzebnych informacji
korzysta ze słowników i encyklopedii dla d zieci
czyta wybrane fragmenty utworów literackich z podziałem na ro le
odczytuje informacje z zaproszeń, zawiadomień, listów, notatek do kroniki
pisanie:
pisze z zachowaniem podstawowych zasad kaligrafii: poprawnie łączy litery, dbając o ich równo mierne położenie i jednolite pochylenie
pisze zdania oraz kilkuzdanio we wypowiedzi
pisze z pamięci p roste, krótkie zdania
redaguje krótkie opisy (opisuje przed mioty, osoby, krajobrazy)
pisze ze słuchu wyrazy oraz proste zdania
układa i zapisuje zdania o znajmu jące pytające, ro zkazu jące
poprawność językowa:
dzieli wyrazy mówione na głoski
dzieli wyrazy p isane na litery
różnicu je samogłoski i spółgłoski
rozpoznaje i nazy wa dwu znaki
rozpoznaje i nazy wa sylaby
dzieli wyrazy na sylaby
odróżnia utwory pisane wierszem i pro zą
stosuje zasady pisowni wielkiej litery w imionach, nazwiskach, nazwach miejscowości, krajów, na początku zdania i w korespond encji
pisze najczęściej spotykane wyrazy z trudnościami ortograficzny mi
rozró żnia litery i g łoski
wyróżn iania wyrazy w zdaniu
wyróżn ia zdania w tekście
rozpoznaje litery i g łoski w wyrazach z dwu znakami
rozpoznaje teksty użytkowe, takie jak: zawiado mien ie, list, życzenia z różnych okazji, zaproszenia, notatki d o kroniki
rozpoznaje wydarzenia realistyczne i fantastyczne w utworach literackich
rozpoznaje zwrotki w wiers zu
dostrzega wyrazy ry mu jące się
nazywa czynności
rozu mie funkcję czasownika jako formy nazy wającej czynności
nazywa osoby, zawody, zwierzęta, rośliny, rzeczy
rozu mie, że rzeczowniki, to nazw osób, zawodów, zwierząt, roślin, rzeczy
stosuje alfabet
stosuje znaki interpunkcyjne: kropki, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania, przecinek przy wy liczan iu
małe formy teatralne:
ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub bohatera wymyślonego przez d zieci
zna pojęcie rekwizytu i jego u mowne znaczenie
posługuje się rekwizytem w odgrywanej scence
przygotowuje niesko mplikowane rekwizyty
odtwarza z pamięci teksty dla dzieci (wiersze, piosenki)
odtwarza z pamięci frag menty prozy
inscenizuje krótkie teksty lub frag menty dłuższych tekstów
Eduk acja muzyczna
słuchanie i rozumienie muzyki:
słucha różnych odmian mu zyki (w tym mu zyki poważnej)
rozró żnia podstawowe elementy mu zyki: melodię, ryt m, wysokość dźwięku, ako mpaniament, tempo, dynamikę
reaguje ruchem (np. maszerując, biegając, podskakując) na puls ryt miczny i jego zmiany
rozró żnia podstawowe elementy notacji mu zycznej (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, pau za)
rozpoznaje utwory wykonywane solo i zespołowo, na chór i o rkiestrę
śpiewanie i muzykowanie, ruch przy muzyce:
powtarza n ieskomp likowaną melodię
odtwarza n ieskomp likowane rytmy g łosem i na instrumentach perkusyjnych

śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
wykonuje śpiewanki i ry mowanki
śpiewa łatwe piosenki ludowe
gra na instrumentach perkusyjnych i przed miotach akustycznych, tworząc niesko mplikowane ryt my i wzory ryt miczne
tańczy podstawowe kro ki i figury polki
kultura muzyczna:
zachowuje się kulturalnie na koncercie
rozpoznaje instru menty mu zyczne, takie jak: flet, fortepian, g itara, perkusja skrzypce, trąbka
uczestniczy w wydarzeniu mu zyczny m
Eduk acja pl astyczna
percepcja sztuki:
posiada wiedzę na temat wybranych zabytków i dzieł sztuki ze swojego reg ionu
posiada wiedzę na temat tradycji i obrzędów ludowych ze swojego regionu
posiada wiedzę temat wybranych dziedzin sztuki, takich jak: architektura (w ty m architektura zielen i), malarstwo, rzeźba, g ra fika
posiada wiedzę na temat wybranych arcydzieł sztuki swojego środowiska lo kalnego
uczestniczy w życiu ku lturalny m
posiada wiedzę na temat placówek kultury d ziałających w środowisku lokalnym
posiada wiedzę na temat wybranych dzieł architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego dzied zictwa kultury
ekspresja przez sztukę:
posługuje się różny mi technikami plastycznymi na płaszczy źnie i w przestrzen i
posługuje środkami wyrazu plastycznego, takimi jak: kształt, barwa, faktura
wykorzystuje – podczas prac plastycznych – różne materiały, narzęd zia i techniki
ilustruje sceny, sytuacje realne i fantastyczne inspirowane wyobraźn ią, literaturą
korzysta z narzędzi mu ltimedialnych przy ilustrowaniu scen, sytuacji realnych i fantastycznych inspirowanych wyobraźnią, lite raturą
wykonuje niesko mplikowane rekwizyty (np. lalki, pacynki) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych
tworzy przed mioty charakterystyczne dla sztuki ludowej swojego regionu
projektuje i wykonuje różne formy u żytkowe
Eduk acja s połeczna i etyka
ja i moje otoczenie:
rozu mie re lacje zachodzące między n im a najbliższy m otoczeniem
wie, co wynika z przynależności do swojej rodziny
wywiązu je się z powinności wobec najbliższych
ma poczucie przynależności do grupy klasowej
zna tradycje kulturowe własnego regionu (np. potrawy, mu zea, skanseny, galerie sztuki, p ieśni ludowe, stroje ludowe, tańce, przekazy
ludowe, historyczne, język, gwara)
posiada wiedzę o ty m, że jego miejscowość jest częścią Polski
dysponuje wied zą o regionie, w który m znajduje się miejscowość
ma wiedzę o wydarzeniach organizowanych przez społeczność lokalną
ma wiedzę o zabytkach, miejscach pamięci narodowej w naszej miejscowości
ma poczucie własnej narodowości
ma świado mość przynależności Polski do Unii Eu ropejskiej
zna symbole narodowe, takie jak: flaga, godło, hy mn narodowy
zna symbole narodowe Unii Europejskiej, takie jak: hy mn i flaga Unii Europejskiej
ma szacunek dla sieb ie i dla innych
jest świadomy konieczności naprawienia wyrządzonej ko muś krzywdy
jest gotowy pomagać inny m
zna prawa i obowiązki ucznia
sumiennie wykonuje polecenia i zadania
ma wiedzę o szko lnych wydarzen iach
ws pół bycie i ws pół dzi ałanie:
współpracuje z inny mi osobami poprzez zabawę, wspólną naukę czy uczestniczenie w codziennych sytuacjach
zna i przestrzega reguły obowiązujące w społeczności d ziecięcej (np. współpracuje ze swoimi rówieśnikami podczas zabaw
i w sytuacjach zadaniowych
zna reguły obowiązujące w świecie dorosłych, stosuje się do tych zasad (np. w kulturalny sposób zwraca się do dorosłych, w au tobusie
ustępuje miejsca lud zio m starszym i schorowanym, kobietom w ciąży itp.)
zna zasady bezpieczeństwa i p rzestrzega ich
zdaje sobie sprawę z n iebezpieczeństwa
ma wiedzę, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o po moc w sytuacji zagro żenia
zna zasady bezpiecznego organizo wania zabaw
zna nu mery alarmo we
odróżnia dobro od zła
dostrzega, co jest dobre, a co złe w kontaktach z dorosłymi i z rówieśnikami
ocenia zachowania bohaterów baśni, opowiadań, legend, ko miksów
rozu mie, czy m charaktery zują się cechy, takie jak: odwaga, mądrość, prawdo mówność, przeciwdziałanie kłamstwu, obmo wie i zatajaniu
prawdy
niesie pomoc potrzebujący m (nie tylko w sytuacjach zagrożen ia, ale też i na co dzień)
wie, że nie wo lno zaspokajać swoich pragnień kosztem dobra innych osób
zdaje sobie sprawę, że n ie należy chwalić się bogactwem
wie, że nie wo lno dokuczać d ziecio m z b iedniejszych rod zin
wywiązu je się z powinności wobec najbliższych
jest świadom, że pieniąd ze są formą zapłaty za pracę
dostosowuje swoje oczekiwania do realiów sytuacji e konomicznej swojej rodziny
zna tradycje własnej rodziny
szanuje cudzą własność
wyznaje zasadę „nie kradnij” i przestrzega jej
oddaje pożyczone rzeczy i n ie niszczy ich
wie, czy m jest sprawiedliwość
dostrzega pozytywny wpływ przyjaźni i ko leżeństwa na życie człowieka
szanuje wspólne dobro
nie niszczy otoczenia

Eduk acja przyrodnicza
w ś wiecie roślin:
opisuje rośliny rosnące na łące, w lesie, ogrodzie, parku
wie, jakie warunki są potrzebne do wzrostu roślin, zarówno w gospodarstwie domowy m, uprawach szkolnych, jak i hodowlach
(np. światło, temperatura, wilgotność)
wyjaśnia zmiany zachodzące w życiu roślin (np. parkowych, ogrodowych) w ko lejnych porach roku
obserwuje i pro wadzi niesko mp likowane doświadczen ia przyrodnicze, analizuje je i wyciąga wnios ki
zakłada i prowad zi w szkole uprawy i hodowle
wie, jakie są zag rożenia wynikające z upraw roślin tru jących
zna zasady zachowania się w przypadku zatrucia
zna wybrane gatunki roślin chronionych
opisuje rośliny żyjące w zb iornikach wodnych
nazywa i wskazu je rośliny typowe dla wybranych regionów Po lski
zna typy lasów (np. lasy liściaste, lasy iglaste, lasy mieszane)
człowiek i świat zwierząt:
nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne człowieka (np. serce, p łuca, żołądek)
zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się
rozu mie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarzy (w tym lekarza – dentysty
dba o zdrowie i bezp ieczeństwo swoje i innych
opisuje warunki potrzebne dla rozwoju zwierząt
wyjaśnia zmiany zachodzące w życiu zwierząt w ciągu roku kalendarzowego – poszczególnych pór roku (np. odloty i przyloty ptaków,
zapadanie niedźwiedzi w sen zimo wy)
opisuje sposoby ochrony zwierząt przed n iesprzyjający mi warunkami at mosferyczny mi (np. podczas upalanego lata c zy mroźnej zimy)
ma świadomość pozytywnego wpływu zwierząt na środowisko naturalne (np. niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów
przez owady, spulchnianie gleby przez d żdżo wnice)
potrafi wskazać zagro żenia wynikające z kontaktu z niebezpiecznymi i chorymi zwierzętami
wie, jak zachować się w p rzypadku spotkania chorego lub niebezpiecznego zwierzęcia
obserwuje i pro wadzi niesko mp likowane doświadczen ia przyrodnicze, analizuje je i wy ciąga wnioski
zakłada i prowad zi w szkole uprawy i hodowle
nazywa i wskazu je zwierzęta typowe dla wybranych regionów Po lski
rozpoznaje i nazy wa niektóre zwierzęta eg zotyczne
nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt (np. serce, p łuca, żołądek)
przyroda nieożywi ona:
wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku
potrafi określić znaczenie wody i powietrza w życiu człowieka, roślin i zwierząt
wskazu je i o mawia elementy typowe dla krajobrazów Po lski: nad morskiego, n izinnego, górskiego
ochrona środowiska:
podejmuje działan ia na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku
jest świadomy konieczności segregowania śmieci
rozu mie sens stosowania opakowań ekologicznych;
wie, że należy oszczędzać wodę
wskazu je zn iszczenia w przyrodzie dokonane przez człowieka (np. wypalanie łąk, zaś miecanie lasów, nad mierne hałasowanie w lasach
lub rezerwatach, kłusownictwo)
obserwuje i pro wadzi niesko mp likowane doświadczen ia przyrodnicze, analizuje je i wyciąga wnioski
pogoda i zjawiska atmosferyczne:
rozpoznaje i nazy wa zjawiska at mosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku
zna niebezpieczeństwa wynikające z różnych zjawisk at mosferycznych
słucha i rozu mie osoby zapowiadające w mediach prognozę pogody
stosuje się do podanych informacji o warunkach meteorologicznych (np. ubiera się stosownie do zapowied zi synoptyków)
obserwuje pogodę i prowad zi obrazkowy kalendarz zjawisk at mosferycznych
potrafi wskazać zagro żenia wynikające z niebezp iecznych zjawisk meteorologicznych (np. burz, huraganów, powodzi, śnieżyc)
zna zasady zachowania się czło wieka wobec niebezpiecznych zjawisk at mosferycznych
obserwuje i pro wadzi niesko mp likowane doświadczen ia, analizuje je i wyciąga wnioski
Eduk acja matematyczna
czynności umysłowe:
w sytuacjach trudnych i wy magających wysiłku intelektualnego zachowu je się ro zu mnie
dąży do wykonania podanego zadania matematycznego
figury geometryczne:
rozpoznaje i nazy wa kształt koła, prostokąta, kwadratu, tró jkąta w swoim otoczeniu i na rysunkach
kontynuuje regularność w niesko mplikowanych motywach (np. szlaczkach, ro zetach, ornamentach)
projektuje szlaczki
powiększa i pomn iejsza figury geometryczne
mierzy d ługości boków za pomocą linijki
liczenie:
liczy od danej liczby po 1 w przód i w tył w zakresie co najmn iej do 10 0
przelicza różne obiekty licząc w ró żnych kierunkach: od strony lewej do prawej, od prawej do lewej, od dowolnego obiektu
przelicza obiekty nieuporząd kowane
przelicza obiekty cykliczne
liczy w aspekcie porządko wy m w przód i w tył (w zakresie co najmniej 100)
liczy po 10 w przód i w tył w zakresie co najmniej 100
liczy po 100 w przód i w tył (w zakresie co najmn iej 1000)
zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100
zamienia zap is słowny liczby na cyfro wy i odwrotnie
wyróżn ia zbiory o danej liczbie obiektów
porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100 słown ie i z u życiem znaków: <, >, =
stosuje liczby od 0 do 100 w aspekcie miaro wy m
dodaje i odejmu je długości dwóch, trzech przed miotów i wyraża wynik w centymetrach (w zakresie 100 cm)
dodaje i odejmu je wag i produktów i wyraża wynik w kilogramach (w zakresie 100 kg)
dodaje i odejmu je ilości płynu i wyraża wynik w litrach (w zakresie 100 l).
odczytuje i zapisuje liczby od I do XII w systemie rzy mskim

dodaje i odejmu je długości dwóch, trzech przed miotów i wyraża wynik w metrach
dodaje i odejmu je w zakresie 20, a następnie w zakresie 100 z zapisywaniem obliczeń za po mocą cyfr i znaków działań matematyc znych
dostrzega i praktycznie ko rzysta ze związku dodawania z odejmowan iem, sprawd za wynik o dejmowan ia za po mocą dodawania oraz
dodawania za po mocą odejmowan ia
wskazu je w zapisie d ziałania składniki i sumę oraz odjemną, odjemn ik i ró żnicę
poznaje działanie mno żenia w nawiązaniu do konkretnych sytuacji,
stosuje w zap isie działania mno żenia odpowiedni znak graficzny
odczytuje, zap isuje i oblicza d ziałan ia mnożen ia w zakresie 30
poznaje działanie d zielenia w nawiązan iu do konkretnych sytuacji
stosuje w zap isie działania d zielenia odpowiedni znak graficzny
odczytuje, zap isuje i oblicza d ziałan ie dzielenia w zakresie 30
dostrzega i p raktyczn ie korzysta ze związku mno żenia z dzieleniem
praktycznie korzysta z prawa przemienności mnożenia
wskazu je i nazy wa w d ziałaniu mno żenia czynniki i iloczyn
rozwiązu je łat we ró wnanie jednodziałan iowe z n iewiado mą w postaci okienka (w zakresie 100)
zapisuje ro związanie zadania tekstowego
rozwiązu je niesko mplikowane zadania z treścią, w których trzeba zastosować porównywanie różnico we
rozwiązu je nieskomp liko wane zadania z treścią, w których zależności między liczbami mo żna przedstawić za po mocą działania
okienko wego
rozwiązu je niesko mplikowane zadania z treścią na mno żenie i d zielenie
pomi ar:
mierzy i zap isuje wynik po miaru długości i szerokości przed miotów,
posługuje się jednostkami miar: centymet ra i metra
wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar
używa pojęcia kilo metr w sytuacjach życiowych
waży p rzed mioty, uży wając właściwych określeń (np. kilogram, dekagram, gram)
wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar
odmierza płyny ró żnymi miarkami, u żywając określeń litr i pół litra
wie, co to jest linia krzy wa, linia prosta i linia łamana
oblicza długości łamanych
posługuje się pojęciami: pół godziny, kwadrans, minuta
odczytuje wskazan ia zegarów, wy konuje proste obliczenia zegarowe w zakresie pełnych godzin, zaznacza godziny na zegarach
dokonuje obliczeń kalendarzowych, podaje, zapisuje i porząd kuje chronologicznie daty
potrafi podać we właściwej ko lejności nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy
odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemny mi)
obliczenia pieniężne:
rozpoznaje monety: 1 zł, 2 zł, 5 zł
rozpoznaje monety: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr
rozpoznaje banknoty: 10 zł i 20 zł
rozpoznaje monety 50 gr
poznaje i stosuje pojęcia: cena towaru, wartość towaru
stosuje niesko mpliko wane obliczenia typu: cena – ilość (liczba) – wartość;
Zajęcia komputerowe
obsługa komputera:
posługuje się ko mputerem w podstawowym zakresie
odtwarza animacje i prezentacje mult imedialne
wyszuki wanie i korzystanie z informacji:
korzysta z wybranych gier edukacyjnych
korzysta z opcji w programach
zapoznaje się z wybranymi przez nauczyciela stronami internetowymi
dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej
nawiguje o kreślone strony internetowe
słucha muzy ki, wykorzystując odpowiednie oprogramowan ie
tworzenie tekstów i rysunk ów:
wpisuje za po mocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania
wykonuje rysunki za po mocą wybranego edytora grafiki (z gotowych figur)
zagrożenia wynikające z korzystania z mul timedi ów:
korzysta z ko mputera tak, aby nie narażać własnego zdrowia
stosuje się do ograniczeń korzystania z ko mputera, internetu, mult imedió w
ma świado mość niebezpieczeństw czyhających na użytkown ików internetu (np. anonimowość, bezkarność)
wie, że praca przy ko mputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne
Zajęcia techniczne
wychowanie techniczne:
ma wied zę na temat sposobów wytwarzania przed miotów codziennego użytku: mebli, do mów, samochodów, sprzętu gospodarstwa
domowego
zna pojazdy transportowe, takie jak: samochody, statki, samoloty
zna ró żne rodzaje budowli (np. budynek mieszkaniowych, budynek biurowy, budynek przemysłowy)
zna urządzen ia informatyczne, takie jak: ró żne modele ko mputerów, laptopów, telefonów ko mórkowych
zna urządzen ia elektryczne (np. latarka)
określa wartości urząd zeń technicznych z punktu wid zenia ich cech użytko wych, wskazując na sprzęty łatwe i t rudne w obsłudze
określa wartości urząd zeń technicznych z punktu wid zenia ich estetyki, wskazu jąc na sprzęty ładne lub brzydkie
konstruowanie:
wykonuje prace z papieru
tworzy ko mpozycje z ró żnorodnych materiałów (np. przyrodniczych)
przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje ko lejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal,
tworzy wa sztuczne, materiały włó kiennicze) i narzędzia
odmierza potrzebną ilość materiału
tnie papier, tekturę, itp.
montuje modele papierowe i z tworzyw sztucznych
korzysta z niesko mplikowanych instrukcji i schematów rysunkowych

bezpieczeństwo:
zachowuje ostrożność podczas korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego
utrzy muje porządek wokó ł siebie: na swojej ławce, w szatni, w ogrodzie
sprząta po sobie i po maga inny m w utrzy maniu porządku
ma wiedzę na temat zasad bezpiecznego poruszania się na drogach (np. na autostradzie czy drodze rowero wej)
ma wiedzę na temat zasad bezpiecznego korzystania ze środków ko munikacji
zna zagrożen ia wyn ikające z n iewłaściwego uży wania narzędzi i urządzeń technicznych
zna zasady właściwego zachowania się w sytuacji wypadku (np. dostrzega kon ieczność
powiadamian ia dorosłych, wykazuje się znajo mością numerów telefonów alarmowych
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
sprawność fizyczna:
uczestniczy w zabawach i grach ruchowych
rzuca i chwyta piłkę
rzuca p iłkę do celu
rzuca p iłkę na odległość
toczy piłkę
kozłuje piłkę
odbija piłkę
prowadzi piłkę
pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne
wykonuje ćwiczenia równoważne: bez p rzyboru, z p rzyborem, na przyrządzie
przyjmu je po zycję wyjściową i ustawia się do ćwiczeń
wykonuje przewrót w przód
skacze przez skakan kę, przeskakując jednonóż, obunóż przez n iską przeszkodę
bierze udział w zabawach terenowych
bierze udział w zawodach sportowych
respektuje reguły gier, zabaw, zawodów i podporządkowu je się decyzjo m sędziego
zachowuje się w sposób rozu mny w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami
okazu je radość ze zwycięstwa, ale jednocześnie zachowuje szacunek d la pokonanego
zdrowie i profilaktyka prozdrowotna:
dostrzega związek po między chorobą a leczen iem
rozu mie, d laczego nie mo żna samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
dba o prawidło wą postawę siedzenia w ławce, p rzy stole
rozu mie, że choroby są zagrożen iem d la zdrowia
zapobiega chorobom dzięki właściwemu sposobowi odżywiania się aktywności fizycznej, przestrzeganiu higieny
ma wiedzę na temat dzieci niepełnosprawnych
wskazu je sposoby pomocy dziecio m n iepełnosprawnym
przestrzega zasad poruszania się po drogach
przestrzega zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć ruchowych
posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem
wybiera bezpieczne miejsca do zabaw i gier ruchowych
poznaje zasady zwracania się o po moc do osoby dorosłej w sytuacji zagro żenia zdro wia lub życia

