
WYMAGANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIAZUJACE UCZNIÓW KL. I
W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ OD 27.04.2020R. DO 24.05.2020R.

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

Woda potrzebna na co dzień

Uczeń: - Słucha z uwaga i rozumie humor w wierszu, rozumie znaczenie wody dla człowieka,
zwierząt i roślin, poprawnie zapisuje głoski miękkie, mierzy przedmioty za pomocą linijki, 
porównuje długości obiektów język angielski: Zna nazwy ubrań: coat, shoes, sweter, T-shirt, 
nazywa i rozpoznaje kolory ubrań, słucha ze zrozumieniem i koloruje ubrania

Czysta woda zdrowia doda

Uczeń: - rozpoznaje, nazywa i pisze litery ź, Ź, czyta i pisze wyrazy i zdania wg wzoru, 
dodaje i odejmuje w zakresie 20, porównuje sumy i różnice w zakresie 20

Wszyscy potrzebują wody

Uczeń: rozpoznaje, nazywa i pisze litery zi, Zi, dokonuje analizy i syntezy słuchowo – 
wzrokowej wyrazów ze zmiękczeniami ź, zi, przepisuje wyrazy i zdania z tymi 
zmiękczeniami, opisuje proces krążenia wody w przyrodzie na podstawie ilustracji, 
porównuje objętość wody w różnych naczyniach,  JĘZYK ANGIELSKI: umie zaśpiewać 
piosenkę „My Picture”, nazywa ubrania i kolory

Oszczędzamy wodę

Uczeń: rozumie potrzebę oszczędzania wody, obserwuje środowisko przyrodnicze, wyciąga 
wnioski, wykonuje doświadczenia badające właściwości wody, obserwuje środowisko 
przyrodnicze, wyciąga wnioski, wykonuje pracę plastyczną „Akwarium”

MAJ JEST KOLOROWY

Wiosna w pełni

Uczeń: słucha czytanego tekstu i wypowiada się na jego temat, wie jak należy zachować się w
sytuacjach wymagających odwagi, zna zmiany zachodzące w przyrodzie w maju, rozpoznaje i
prawidłowo zapisuje zmiękczenia w wyrazach, rozwiązuje zadania tekstowe wymagające 
nietypowych rozwiązań, JĘZYK ANGIELSKI: Powtórzenie nazw ubrań i kolorów, 
stosowanie zwrotu I’m wearing

Jedziemy na majówkę

Uczeń: rozpoznaje, nazywa i pisze wyrazy ze zmiękczeniem ń, dokonuje analizy i syntezy 
słuchowo- wzrokowej tych wyrazów, uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego tekstu,
czyta poprawnie i płynnie tekst, pisze zdanie z pamięci, rozwiązuje zadania – wykonuje 
obliczenia w zakresie 20, śpiewa piosenkę „Łąka”

Majowa łąka



Uczeń: wypowiada się na temat ilustracji, rozpoznaje, nazywa i pisze zmiękczenia ni, Ni, wie 
jakie rośliny i zwierzęta występują na łące, opisuje wybrana roślinę, wie na czym polega 
praca rolnika na łące, JĘZYK ANGIELSKI; słucha historyjki obrazkowej, nazywa ubrania i 
koloruje je zgodnie ze słuchanym tekstem

Kolory wiosny

Uczeń: mówi z pamięci wiersz „Wiosenna łąka’, pisze poprawnie wyrazy i zdania ze 
zmiękczeniami ń, ni, wykonuje pracę plastyczną – witraż „Wiosenne motyle”, konstruuje grę 
matematyczna „Kolorowy chodniczek”.

Życie w ulu 

Uczeń: czyta głośno poprawnie i płynnie tekst, zna znaczenie pszczół dla roślin i człowieka, 
zna pracę pszczelarza, mierzy długość różnych przedmiotów, wykonuje pracę przestrzenna z 
papieru zgodnie z instrukcją

ŚWIAT Z LOTU PTAKA

Ptasie rodziny

Uczeń; uważnie słucha czytanego tekstu, odpowiada na pytania o jego treść, opisuje ustnie 
wygląd ptaków i ich gniazd, czyta ze zrozumieniem tekst, waży różne przedmioty i określa 
ich wagę, posługując się kilogramem jako jednostką masy JĘZYK ANGIELSKI: zna i stosuje
nazwy ubrań podczas gry językowej 

Ptasi koncert

Uczeń: wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu, wie jak należy zachowywać się w lesie,
rozpoznaje , nazywa i pisze dwuznak dź, Dź, dokonuje analizy i syntezy słuchowo- 
wzrokowej wyrazów z głoska dź, dodaje i odejmuje w zakresie 20 bez przekroczenia progu 
dziesiątkowego, wykonuje obliczenia pieniężne, wykonuje przestrzenną pracę konstrukcyjno-
plastyczną „Ptaki”

Skrzydlaci przyjaciele

Uczeń: płynnie i wyraziście czyta proste teksty dla dzieci, rozpoznaje, nazywa i zapisuje 
zmiękczenia dzi, Dzi, odczytuje wskazania zegara i wykonuje obliczenia pieniężne, 
porównuje liczby w zakresie 20 JĘZYK ANGIELSKI: nazywa ubrania i ich kolory- 
powtórzenie i utrwalenie słownictwa - SPRAWDZIAN

Czego uczymy się od ptaków?

Uczeń: Płynnie i poprawnie czyta teksty dla dzieci, poprawnie i starannie przepisuje zdania, 
pisze zdania z pamięci, rozwiązuje zadania tekstowe, wykonuje obliczenia rachunkowe w 
zakresie 20, wykonuje zabawkę z papieru według instrukcji – „samolot”

Puszczamy latawce



Uczeń: uważnie słucha czytanego tekstu, poprawnie pisze wyrazy i zdania ze zmiękczeniami: 
ś- si, ć- ci, ź- zi, ń- ni, dź- dzi, pisze zdania z pamięci, rozwiązuje zadania matematyczne, 
śpiewa piosenkę „Ptasie głosy”, rozpoznaje głosy ptaków zna instrumenty dęte drewniane

MIĘDZY NAMI 

Między nami w klasie 

Uczeń: słucha czytanego tekstu i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści, czyta 
płynnie i wyraziście wiersz, wie jak należy się zachować, gdy się cos pożycza, dokonuje 
obliczeń w zakresie 20, rozwija zdania i uzupełnia je czasownikami JĘZYK ANGIELSKI: 
nazywa zwierzęta domowe, śpiewa rymowankę

Między nami w domu

Czyta samodzielnie fragment lektury ”Nasza mama czarodziejka” i wypowiada się na temat 
jego treści, odpowiada na pytania dotyczące treści, rozróżnia zdania pytające i kończy je 
odpowiednim znakiem, zna stopnie pokrewieństwa w rodzinie i związane z nimi relacje, 
wykonuje działania dodawania i odejmowania z okienkami w zakresie 20, rozwiązuje zadania
tekstowe

Święto mamy

Uczeń: słucha czytanego tekstu i odpowiada na pytania dotyczące jego treści, rozpoznaje, 
nazywa i pisze dwuznak dż, Dż, czyta poprawnie i płynnie tekst, wykonuje prezent dla mamy,
przestrzegając zasad bezpieczeństwa JĘZYK ANGIELSKI: nazywa zwierzęta domowe

Trudne wybory

Uczeń: czyta tekst z podziałem na role, dostosowuje swoje oczekiwania do realiów 
ekonomicznych rodziny- wie po co należy planować wydatki w rodzinie, potrafi wykonywać 
obliczenia pieniężne, zegarowe, ważenie, mierzenie długości

Lubimy być razem

Uczeń: słucha czytanego opowiadania, ocenia zachowanie jego bohaterek, rozmawia na temat
czasu spędzanego w szkole i klasie, zna zasady właściwego zachowania się w szkole i w 
klasie, dokonuje analizy i syntezy głoskowo- sylabowej wyrazów ze zmiękczeniami, 
poprawnie i starannie przepisuje zdania, śpiewa piosenkę „Walczyk dla rodziców”

Prace samodzielne do oceny:

Czytanie głośne – czytanki str. 6, 7, 10-11, 22i 23, 29, 32 i 33

Pisanie – zeszyt do kaligrafii str. 50, 51, 52, 53,54, ćwiczenia- str. 32 zad 3 i 4

Przyroda – test z wody i łąki  na eduelo 

Plastyka – rysunek „Akwarium”, witraż „Wiosenne motyle”



Technika – praca przestrzenna „Ptaki”

Matematyka – zeszyt do kaligrafii str. 27, 28 i 32, ćwiczenia str. 68 i 69, sprawdzian z 
dodawania i odejmowania, test na eduelo z rozwiązywania zadań tekstowych oraz znajomości
godzin na zegarze i kalendarza (nazwy dni tygodnia, miesięcy we właściwej kolejności)

Język angielski – ćwiczenia str. 53, 59 ( będę pytała nazw ubrań i ich kolorów), test z ubrań i 
kolorów na słuchanie

Będzie nam potrzebna bibuła  ( 2 różne kolory) do zrobienia witraża „Wiosenne motyle”

Bardzo proszę o terminowe przysyłanie zdjęć prac samodzielnych do oceny ( do godz. 18.00) 
ponieważ ja też muszę mieć czas aby je sprawdzić i wkleić do folderu, niekoniecznie w nocy.


