
WYMAGANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ OBOWIAZUJACE UCZNIÓW KL. I
W OKRESIE NAUKI ZDALNEJ OD 25.03.2020R. DO 10.04.2020R.

Witamy wiosnę 

Uczeń: - rozumie czytany tekst, pisze wyrazy, zna elementy i charakterystyczne cechy 
wiosennej pogody, liczy, porównuje i porządkuje liczby w zakresie 14 język angielski: 
nazywa pomieszczenia w domu, śpiewa rymowankę

Co wiosną słychać u zwierząt?

Uczeń: rozpoznaje, nazywa i pisze litery ż, Ż, czyta i pisze wyrazy oraz zdania, zna i nazywa 
wiosenne zwyczaje zwierząt, dodaje i odejmuje liczby w zakresie 14 bez przekraczania progu 
dziesiątkowego

Wiosna nad rzeką

Uczeń: rozpoznaje, nazywa i pisze dwuznak rz, Rz, czyta głośno wybrany tekst, zna i nazywa 
oznaki wiosny, liczy, porównuje i porządkuje liczby w zakresie 15, wykonuje pracę 
plastyczno- techniczna zgodnie z instrukcją

Umiemy postępować ze zwierzętami

Uczeń: wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu, opowiada treść historyjki obrazkowej, 
wie jak właściwie obchodzić się ze zwierzętami domowymi, dodaje i odejmuje liczby w 
zakresie 15 bez przekroczenia progu dziesiątkowego, maluje swoje ulubione zwierzątko 
domowe język angielski: nazywa meble table, chair, door, window, słucha ze zrozumieniem 
i koloruje obrazek

Wyruszamy na rowerowy szlak

Uczeń: rozpoznaje, nazywa i pisze dwuznak dz, Dz, czyta głośno tekst przeznaczony dla 
dzieci, zna zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze, wykonuje obliczenia 
rachunkowe i pieniężne w zakresie 15, śpiewa piosenkę „Maszeruje wiosna”

Ostrożności nigdy za wiele

Uczeń: czyta głośno tekst przeznaczony dla dzieci, wie, jak należy zachować się w kontaktach
z nieznajomymi, pisze i przepisuje wyrazy i zdania z poznanymi literami, dbając o poziom 
graficzny pisma, język angielski: nazywa pomieszczenia w domu, określa położenie zabawek
, śpiewa piosenkę

Kto nam pomaga?

Uczeń: zna numery alarmowe, wie do kogo można zwrócić się o pomoc w sytuacji 
zagrożenia, zna i pisze liczbę 16, dokonuje odliczeń w zakresie 16, wykonuje pracę 
plastyczną zgodnie z instrukcją

Na polu



Uczeń: - czyta ze zrozumieniem zdania i krótkie teksty, zna i nazywa zmiany zachodzące na 
polu wraz ze zmianami pór roku, podaje przykłady prac polowych, rozwiązuje zadania 
tekstowe dodając i odejmując w zakresie 16

Na wiejskim podwórku 

Uczeń: - rozpoznaje, nazywa i pisze literę ś, Ś, czyta głośno tekst przeznaczony dla dzieci, 
pisze wyrazy, przepisuje zdania z poznaną literą, liczy, porównuje i porządkuje liczby w 
zakresie 17, język angielski: nazywa symbole świąt Easter; egg, lamb, chick, rabbit, flower, 
śpiewa piosenkę „Happy Easter”, liczy po angielsku

Zwierzęta wokół nas

Uczeń: - zna i nazywa gatunki zwierząt hodowanych na wsi, nazwy ich potomstwa, pisze 
spółgłoskę miękką si, Si w wyrazach i sylabach, maluje pracę plastyczną „Na wiejskim 
podwórku”

Zapraszamy gości 

Uczeń: - słucha ze zrozumieniem czytanego wiersza, odpowiada na pytania dotyczące jego 
treści, zna zasady zachowania się podczas przyjmowania gości, pisze z pamięci wyrazy i 
zdania, zapisuje i odczytuje liczbę 18, język angielski: poznaje kulturę i tradycje 
obchodzenia Wielkanocy w Wielkiej Brytanii, nazywa symbole Easter

Przygotowania do świąt Wielkanocnych

Uczeń; - czyta ze zrozumieniem tekst, wypowiada się na temat przygotowań do świąt 
Wielkanocnych, zna i nazywa potrawy wielkanocne, układa i pisze z rozsypanki wyrazowej 
zdania, rozwiązuje proste zadania tekstowe, śpiewa piosenkę „Wieziemy tu kogucika”

Wielkanocne zwyczaje

Uczeń: - wypowiada się na temat wielkanocnych tradycji, wykonuje pracę techniczną - 
wielkanocny koszyczek, maluje pisanki, wykonuje obliczenia związane z płaceniem, czyta 
głośno wiersz z podręcznika 


