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Samorzutnieiswobodnie
wypowiadasiępełnymi
zdaniaminadowolny
temat.
W czasiewypowiedzi
stosujeelementyjęzyka
mówionego:pauzy,tempo,
intonację.Posiadabardzo
bogatysłownikczynny.
Płynnieodtwarza
zpamięcitekstydladzieci,
piękniedeklamuje;odnosi
sukcesyrecytatorskie.

Wypowiadasięchętnie.
Aktywnieuczestniczy
wrozmowachnapodane
tematy.Logicznie
wypowiadamyślina
podanytematbudując2-3
rozwiniętezdania.Posiada
bogatyzasóbsłów.
Płynnieodtwarzaz
pamięcitekstydladzieci,
ładnierecytuje.

Uczestniczy
wrozmowach
napodanetematy
Wypowiadasię
zapomocą1-2zdań
rozwiniętych.Wolno
budujeswojąwypowiedź,
alewuporządkowany
sposób.Posiada
wystarczającyzasóbsłów.
Zazwyczajpłynnie
odtwarzazpamięciteksty
dladzieci.

Wypowiadasięwolno,za
pomocąpojedynczych
nierozwiniętychzdań,nie
zawszepoprawnychpod
względem stylistycznym.
Posiadamałyzasób
słownictwaczynnego.
Odtwarzajączpamięci
tekstyczęstorobiprzerwy
wrecytacji;czasami
oczekujepomocy
nauczyciela.

Wypowiadasię
niechętnie,zazwyczaj
pojedynczymisłowami.
Ztrudem budujeprzy
pomocynauczyciela
jednozdaniową
wypowiedź.Maubogi
zasóbsłownictwa.
Popełnialicznebłędy
wodtwarzaniuzpamięci
tekstówdladzieci;nie
recytuje.

Wypowiadasięniechętnie,
pojedynczymisłowami.
Przypomocynauczyciela
niejest
wstaniezbudować
jednozdaniowej
wypowiedzi
Mabardzoubogizasób
słownictwa.Nieuczysię
pamięciowotekstów
literaturydladzieci;nie
potrafirecytować.
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Bardzosprawniedokonuje
analizy
isyntezygłoskowej
isylabowejwyrazów.
Czytabiegle,
zwłaściwąintonacją,
zzachowaniem znaków
przestankowychnowy
tekstdrukowany
ipisany.Rozumieczytany
tekst.Wykazuje
zainteresowania
czytelnicze,samodzielniei
chętnieczytaksiążki
iczasopismadziecięce.

Sprawniedokonujeanalizy
isyntezygłoskoweji
sylabowejwyrazów.Czyta
poprawnie,płynnie,
zwłaściwąintonacją
opracowanywcześniej
tekst.Rozumietreść
tekstu
pojednorazowym,
głośnym,cichym
odczytaniu.Opracowane
tekstyczytastosując
właściwąintonację.
Samodzielnieczytaksiążki
dladzieci.

Zazwyczajpoprawnie
dokonujeanalizy
isyntezygłoskowej

isylabowejwyrazów.
Opracowanytekstczyta
poprawnie,płynnie,
wśrednim tempie.Zwykle
uwzględniaznaki
interpunkcyjne
wczasieczytania.
Rozumietekstczytany
głośno.Samodzielnie
izniewielkim wsparciem
czytaksiążkidladzieci.

Częstopopełniabłędy,
dokonującanalizy
isyntezygłoskowej
isylabowejwyrazów.
Opracowanetekstyczyta
powoli,sylabami
iwyrazami,niestosuje
pauzlogicznych
igramatycznych.
Koncentracjana
technicznejstronie
czytaniautrudnia
rozumienietekstu.Książki
czytazpomocą.

Madużeproblemy
zdokonywaniem analizyi
syntezygłoskowej
isylabowejwyrazów.
Opracowanetekstyczyta
powoli,literuje,opuszcza
lubprzestawialitery;
niedokonujesyntezy
dłuższychwyrazów.
Zazwyczajnierozumie
sensuczytanychwyrazów
izdań.
Nieinteresujesię
czytelnictwem.

Maproblemy
zdokonaniem analizy
isyntezynawetprostych
wyrazów.Ciągłe
literowaniepodczas
czytaniautrudnia
rozumienietreści.Myli
litery
opodobnym kształcie.Ma
trudności
zzestawieniem dźwięków
wcałość.
Niepodejmujesięczytania
książek.
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Posługujesiękomputerem
wszerokim zakresie.
Samodzielniewykorzystuje
poznanenarzędziai
polecenialubsekwencje
poleceńprogramuPaint
dowykonaniazadania.
Posiadaumiejętność
posługiwaniasięedytorem
tekstuMSWord.Podejmuje
próbyprogramowania
prostychsytuacjiihistoryjek
wedługpomysłówwłasnych
iopracowanychwspólniez
innymiuczniami.Stosując
się
dozasadbezpiecznego
korzystaniazkomputera,
dajeprzykładinnym.

Sprawnieposługujesię
komputerem,uruchamiai
zamykawybraneprogramy.
Potrafiwłaściwiekorzystać
zpoznanychnarzędzi
ipoleceńedytora
graficznegoPaint.
Przygotowującsię
doprogramowaniasprawnie
wykonujepoleceniazgodnie
zlistąkroków.Zawsze
stosujesiędozasad
bezpiecznegokorzystaniaz
komputera.

Dobrzeopanował
umiejętnośćposługiwania
sięmyszkąiklawiaturą.
Znaizwyklewłaściwie
wykorzystujenarzędzia
ipoleceniaedytora
graficznegoPaint.
Przygotowującsię
doprogramowaniastara
sięwykonywaćpolecenia
zgodniezlistąkroków.
Stosujesię
dozasadbezpiecznego
korzystania
zkomputera.

W podstawowym zakresie
opanowałumiejętność
posługiwaniasięmyszkąi
klawiaturą.Potrafiz
pomocąuruchomićedytor
graficznyPaint.Posługuje
sięprogramem,często
korzystajączpomocy.
Przygotowującsię
doprogramowania
czasamimaproblemy
zwykonywaniem poleceń
zgodniezlistąkroków.Nie
zawszestosujesiędo
zasadbezpiecznego
korzystania
zkomputera.

W słabym stopniu
posługujesięmyszką
iklawiaturą.Zawszez
pomocąnauczyciela
uruchamiaprogramy.Nie
znawszystkich
wprowadzonychnarzędzi
programugraficznego
Paint.Przygotowującsię
doprogramowaniama
problemy
zwykonywaniem poleceń
zgodniezlistąkroków.
Częstoniestosujesiędo
zasadbezpiecznego
korzystania
zkomputera.

Niepotrafiposługiwaćsię
myszkąiklawiaturą.Nie
znawprowadzonych
narzędziprogramu
graficznegoPaint.Często
niestosujesię
dozasadbezpiecznego
korzystania
zkomputera.
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Zawszeprzestrzega
zasadkaligrafii;
poprawnośćgraficzna
iestetykapismasą
nawyjątkowowysokim
poziomie.Utrzymuje
pismowliniaturze.Pisze
wszybkim tempie.
Bezbłędnieprzepisuje
orazpiszezpamięciize
słuchu.Zawszestosuje
siędopoznanychzasad
ortograficznych.Zna
pisownię
nieopracowanych
wyrazów.Samodzielnie
redagujespójną
wypowiedźpisemną.

Bardzodbaoestetykę
ipoprawnośćgraficzną
pisma-przestrzega
zasadkaligrafii.Utrzymuje
pismowliniaturze.Pisze
wszybkim tempie.Pisze
proste,krótkiezdania.
Stosujesiędopoznanych
zasadortograficznych
przepisującorazpiszącz
pamięci.Samodzielnie
układaizapisuje2-3
spójnezdania.

Zwykleprzestrzegazasad
kaligrafii-poprawność
graficznapismaorazjego
estetykasąnadobrym
poziomie.Utrzymuje
pismowliniaturze.
Przepisuje
ipiszezpamięciwyrazy
iprostekrótkiezdania
popełniającnieliczne
błędy.Piszewśrednim
tempie.Samodzielnie
piszewyrazyiproste
krótkiezdania.

Niezawszewłaściwie
odtwarzakształtliter,ma
teżproblemyzich
prawidłowym łączeniem.
Pismoczęstojest
nieproporcjonalne,mało
estetyczne.Czasaminie
utrzymujesięwliniaturze.
Przepisującipisząc
zpamięciczęstopopełnia
błędy.Samodzielniepisze
wyrazy,aprostekrótkie
zdaniazpomocą.

Maproblemy
zzapamiętaniem kształtu
orazłączeńliter.Pismo
jestnieproporcjonalne,
nieestetyczne.Przy
przepisywaniuuczeń
popełniaznacznąliczbę
błędów,mylisię,opuszcza
literyiwyrazy.Bardzo
wolnejestjegotempo
pisania.Maproblemyz
konstrukcjąizapisaniem
zdania.

Niepamiętakształtuliter,
mylije.Niepotrafi
utrzymywaćsię
wliniaturze.Pismoma
niekształtne,nieczytelne,
nieestetyczne.Podczas
przepisywaniaipisaniaz
pamięcipopełnialiczne
błędy.Nieradzisobiez
zapisywaniem wyrazówi
krótkichzdań.
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Posiadarozległą,imponującą
wiedzę
natematotaczającego
środowiskaspołecznego.
Bezwzględnieprzestrzega
zasadbezpieczeństwa–jest
dlainnychwzorem.
Doskonaleznaistosuje
zasadywspółżycia
wrodzinieispołeczności
szkolnej.Znastatusswojej
miejscowości,mawiedzę
oregionie,jegotradycjach
kulturowych.Utożsamiasięz
własnym narodem
iMałąOjczyzną.Znasymbole
UniiEuropejskiej,wie,jakie
krajenależą
doniej.

Posiadabogatąwiedzęna
tematotaczającego
środowiska.Przestrzega
zasaddotyczących
własnegobezpieczeństwa.
Zna
istosujezasady
współżyciawrodzinie
ispołecznościszkolnej.
Znastatusswojej
miejscowościiregionu
zamieszkania.Identyfikuje
sięzwłasnym narodem,
znajegosymbole.Ma
wiedzęotym,żePolska
należydoUniiEuropejskiej,
znajejsymbole.

Posiadadośćbogatą
wiedzęnatemat
otaczającegoświata.
Zazwyczajprzestrzega
zasaddotyczących
bezpiecznegozachowania
sięwróżnychsytuacjach.
Identyfikujesięzwłasną
rodzinąispołecznością
szkolną.Określastatus
swojejmiejscowości.Zna
symbolenarodowe,wie,w
jakim mieszkaregionie.Wie,
żePolskanależy
doUniiEuropejskiej,potrafi
wymienićjejsymbole.

Posiadapodstawową
wiedzęnatemat
otaczającegośrodowiska.
Niezawszeprzestrzega
zasaddotyczących
własnegobezpieczeństwa.
Czasamimaproblemyze
zrozumieniem reguł
współżyciarodzinnego
iszkolnego.Po
ukierunkowaniuokreśla
statusswojej
miejscowości.Częstomyli
pojęciaisymbole
dotyczącewłasnegokraju,
miasta.

Posiadabardzoskromną
wiedzęootaczającym
świecie.Nieprzestrzega
zasaddotyczących
bezpieczeństwa.Nie
stosujeregułwspółżyciaw
rodzinie
ispołecznościszkolnej.
Matrudności
zewskazaniem statusu
swojejmiejscowości.Myli
pojęciaisymbole
narodowe,zpomocą
nauczycielajedynie
wymienianazwęwłasnej
miejscowości.

Nieprzyswoił
podstawowychterminówi
umiejętnościzzakresu
wiedzyootaczającym
środowiskuspołecznym.
Cechujegoignorancjaw
stosunku
donajbliższegootoczenia.
Nieinteresujesiężyciem
społecznościszkolnej.Nie
przestrzegazasad
dotyczących
bezpieczeństwa.Niezna
symbolinarodowych,nie
pamiętanazwywłasnej
miejscowości.

EDUKACJAPRZYRODNICZA
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Posiadarozległą,
imponującąwiedzę
natematotaczającej
przyrody.Gromadziliczne
materiaływzbogacającejego
wiedzę,chętniedzielisię
wiedzązinnymi.Wyróżnia
sięszerokimi
umiejętnościami
praktycznymi.Cechujego
dużawrażliwość
naprzyrodę.

Posiadabogatą,
usystematyzowaną
wiedzęnatemat
otaczającegoświata
przyrody.Gromadzi
materiaływzbogacające
jegowiedzę.Chętnie
prowadziobserwacje
przyrodnicze,posiada
liczneumiejętności
praktyczne.Cechujego
wrażliwośćnaprzyrodę.

Posiadadośćbogata
wiedzęnatemat
otaczającegoświata.
Czasamiprzygotowuje
dodatkowemateriały
dotyczącedanegotematu.
Prowadziobserwacje
przyrodnicze,posiadawiele
umiejętnościpraktycznych
wokreślonychzakresach
treściprogramowych.
Cechujegowrażliwośćna
przyrodę.

Posiadapodstawowąwiedzę
natematotaczającejprzyrody.
Nieprzejawiaszczególnych
zainteresowań
przyrodniczych.Rzadko
przygotowujedodatkowe
materiałydotyczące
wskazanegotematu.Prowadzi
obserwacjeprzyrodnicze,
wykazujesięśrednimi
umiejętnościami
praktycznymi.

Dysponujeniewielkim
zakresem wiedzyoświecie
przyrodniczym.
W niewielkim stopniujest
zainteresowanypraktycznymi
obserwacjamiprzyrody.
Wykazujeniewielką
wrażliwośćnazjawiska
otaczającegoświata.

Nieprzyswoiłpodstawowej
wiedzyorazumiejętnościz
zakresuwiedzyo
otaczającym środowisku
przyrodniczym.Cechujego
ignorancja
wstosunkudoświata
przyrody.

EDUKACJAMATEMATYCZNA

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT
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Zapisujeiporównuje
liczbywzakresie
do100.Dokonuje
rozkładuliczbyna
składnikiibiegledodajei
odejmuje
wzakresie20iwiększym.

Bezbłędniezapisuje
iporównujewszystkie
liczbywzakresie10,
rozkładaliczby
naskładniki.Poprawnie
dodajeiodejmuje
wzakresie10.

Zazwyczajpoprawnie
zapisujeiporównuje
liczbywzakresie10,
rozkładaliczby
naskładniki.Popełnia
pojedynczebłędy
wdodawaniu
iodejmowaniu
wzakresie10.

Czasamidokonuje
błędnychporównańliczb
wzakresie10;
niezawszepoprawnie
rozkładaliczby
naskładniki.
W dodawaniu
iodejmowaniupopełnia
częstobłędyrachunkowe.

Częstodokonujebłędnych
porównańliczbwzakresie
10.
W rozkładaniuliczbna
składniki
orazdodawaniu
iodejmowaniu
wzakresie10popełnia
wielebłędów
rachunkowych.

Najczęściejdokonuje
błędnychporównańliczb
wzakresie10.Popełnia
licznebłędy
wrozkładaniuliczboraz

dodawaniu
iodejmowaniu
wzakresie10
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Samodzielnierozwiązuje
złożonezadania
tekstowe.Potrafiułożyć
zadaniedopodanej
sytuacji,schematu
lubformuły
matematycznej.

Samodzielnierozwiązuje
typowezadaniatekstowe
jednodziałaniowe.
Sprawniepotrafidokonać
analizyzadania
iułożyćodpowiedź.

Zwyklesamodzielnie
rozwiązujetypowe
zadaniatekstowe
jednodziałaniowe.Potrafi
poprawniezazwyczaj
dokonaćanalizyzadania,
ułożyćodpowiedź.

Czasem wymagapomocy
przyrozwiązywaniu
prostychzadań
tekstowych.
Zpomocądokonuje
analizyzadania
iukładaodpowiedź.

Typowezadaniatekstowe
rozwiązujewyłączniez
pomocąnauczyciela.
Częstonierozumietreści
zadań.

Niepotrafirozwiązać
typowego,
jednodziałaniowego
zadaniatekstowego
nawetzpomocą
nauczyciela.
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Madoskonałąorientację
przestrzenną.Sprawnie
wykonujewszelkie
działanianazbiorach,a
takżeokreślacechy
wielkościoweDokonuje
pomiarów,posługującsię
wszystkimidostępnymi
jednostkamimierzenia
długości,masy,objętości.
Określagodzinyiminuty.

Mabardzodobrą
orientacjęprzestrzenną.
Poprawniewykonuje
działanianazbiorach,
atakżeokreślacechy

wielkościoweSprawnie
dokonujepomiarów
długościiciężaru.
Wymieniadnitygodniai
nazwymiesięcy.Określa
pełnegodziny.

Potrafidobrzeorientować
się
wprzestrzeni.
Zazwyczajpoprawnie
wykonujedziałania
nazbiorach,atakże
określacechy
wielkościowe.Dokonuje
pomiarówdługości
iciężaru.Zwykle
poprawniewymieniadni
tygodnia
inazwymiesięcy.
Zazwyczajpoprawnie
określapełnegodziny.

Czasaminieradzisobie
zewskazywaniem
kierunków
wprzestrzeni,
atakżerozumieniem ich
określeń.Maproblemyz
właściwym
dokonywaniem pomiarów,
mylijednostkimierzenia.
Niezawszewłaściwie
określapełnegodziny.

Najczęściejnieradzisobie
zewskazywaniem
kierunków
wprzestrzeni,myliich
określenia.Maproblemyz
właściwym
dokonywaniem pomiarów,
błędniestosujejednostki
mierzenia.Często
niewłaściwieokreśla
pełnegodziny.

Nieradzisobie
zewskazywaniem
kierunków
wprzestrzeni,nie
przyswoiłichokreśleń.
Niepotrafidokonywać
pomiarów,nieposługuje
sięjednostkami
mierzenia.Niewłaściwie
określapełnegodziny.

EDUKACJAMUZYCZNA
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Wyróżniasię
wyjątkowym
zaangażowaniem
wewszelkieformy
edukacjimuzycznej.
Ujawniazdolności
muzyczne,samodziel-
niejerozwija.Posiada
szczególnewalory
głosowe.Proponuje
własnyakompaniament
oraztematyrytmiczne.
Biegleposługujesię
terminamistosowanymi
wmuzyce.

Aktywnieuczestniczy
wewszelkichformach
zajęćmuzycznych.
Potrafibardzoładnie
śpiewaćpiosenki,
odtwarzająccałośćich
tekstów.Proponuje
własnyakompania-ment
dopiosenek,realizuje
schematyitematy
rytmiczne.Chętnie
wyrażamuzykęruchem.
Prawidłowoposługuje
sięterminami
stosowanymi
wmuzyce.

Chętnieuczestniczy
wzajęciach
muzycznych.Potrafi
ładnieśpiewaćpiosenki,
znaprawiecałość
tekstów.Wyraża
muzykęruchem i
odtwarzaschematy
rytmiczne.Wyraża
muzykęruchem.
Zazwyczajprawidłowo
posługujesięterminami
stosowanymi
wmuzyce.

Chętnieśpiewa
zbiorowo
iindywidualnie,lecz
zniekształcaczęsto
melodiępiosenek.Nie
opanowałniektórych
fragmentówich
tekstów.Ztrudem radzi
sobie
zodtworzeniem muzyki
ruchem oraz
zrealizacjąschematów
rytmicznych.

Zwykleniechętniebierze
udział
wzajęciach
muzycznych.Śpiewa,
znacznie
zniekształcającmelodię.
Nieopanował
wcałościtekstów
piosenek.Zpomocą
odtwarzamuzykę
ruchem orazrytm
głosem ina
instrumentach
perkusyjnych.

Niechętnieuczestniczy
wzajęciach
muzycznych.Niepotrafi
zaśpiewaćpoznanych
piosenek,nieuczysię
ichtekstów.Nieradzi
sobie
zodtworzeniem muzyki
ruchem
orazzrealizacją
schematów
rytmicznych.

EDUKACJAPLASTYCZNA
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Wyróżniasię
wyjątkowym
zaangażowaniem
wzajęciaplastyczne.
Przejawiawybitne
uzdolnieniaplastyczne,
samodzielniejerozwija.
Wykonujewyjątkowo
interesująceprace
zwykorzystaniem
ciekawychtechnik
plastycznych.Osiąga
sukcesywkonkur-sach
plastycznychnaróżnych
szczeblach.Zawsze
wzorowoprzygotowuje
się
dozajęć.

Chętnie
izzaangażowaniem
podejmujesię
działalnościplastycznej.
Złatwościąprzedstawia
zjawiska
iwydarzenia
rzeczywiste
ifantastyczne.Potrafi
posługiwaćsię
dostępnymimateriałami
inarzędziami
plastycznymi.Poszukuje
nowychtechnik
plastycznych.Zawsze
przygotowujesiędo
zajęć.

Chętniepodejmujesię
działalnościplastycznej.
Potrafiposługiwaćsię
dostępnymimateriałami
inarzędziami
plastycznymi.Prace
uwzględniająkształt,
proporcje,wielkość,
barwę.Najczęściej
właściwieprzygotowuje
się
dozajęć

Podejmujesię
działalnościplastycznej,
jednakczęstonie
kończyprac.Potrafi
posługiwaćsię
materiałami
inarzędziami
plastycznymi,alenie
zawszedba
oestetykę.Wytwory
uwzględniająkształt,
wielkość,barwę,lecz
brakwnichdbałościo
proporcje.Zazwyczaj
właściwieprzygotowuje
się
dozajęć

Niechętniepodejmuje
siędziałalności
plastycznej,częstonie
doprowadzapracy
dokońca.Jegowytwory
sąpozbawione
szczegółów,mało
pomysłoweizwykle
nieestetyczne.Wkłada
niewielewysiłku
wpoprawnewykonanie
prac.Częstonie
przygotowujesię
dozajęć

Niechętniepodejmuje
siędziałalności
plastycznej,nie
doprowadzapracy
dokońca.Wkłada
bardzomałowysiłku
wpoprawne
iestetycznewykonanie
prac.Nieprzygotowuje
się
dozajęć.

ZAJĘCIATECHNICZNE

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT
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Szerokointeresujesię
zagadnieniami
technicznymi.Korzysta
wpracyzróżnorodnych
narzędzi,posługujesię
wielomatechnikami.
Samodzielniekonstruujei
majster-kujestosując
ciekaweinietypowe
rozwiązania.Jego
wytworywyróżniająsię
dużąstarannością
ioryginalnością.
Bezpiecznie
iumiejętnieposługujesię
różnyminarzędzia-mii
dostępnymi
urządzeniami.

Chętnieiaktywnie
uczestniczywzaję-ciach.
Znarodzajeurządzeń
domowychorazogólne
zasadyichdziałania.
Korzystazeznanych
narzędziitechnikpracy.
Bardzochętnie
konstruuje
imajsterkuje.Jego
wytworywyróżniająsię
dużąstarannością
ipomysłowością.Zna
wszystkiezagrożenia
wynikające
zniewłaściwego
używanianarzędzi
iurządzeń.

Chętnieuczestniczy
wzajęciach.Zna
urządzeniatechniczne
codziennegoużytkuoraz
ogólnezasady
posługiwaniasięnimi.
Korzystazeznanych
narzędziitechnikpracy.
Chętniekonstruuje
imajsterkuje.Jego
wytworysądość
staranneipomysłowe.
Znazagrożenia
wynikające
zniewłaściwego
używanianarzędzi
iurządzeńtechnicznych.

Zwyklechętnie
uczestniczywzajęciach.
Potrafinazwaćczęść
spośródomówionych
urządzeńdomowych.
Jegowytworysą
poprawne,aleczęsto
małostaranne.Czasami
oczekujepomocy.
Czasami
wniewłaściwysposób
posługujesięprostymi
narzędziami.Częstonie
pamięta
ozagrożeniach
wynikających
zniewłaściwego
używaniaurządzeń.

Częstoniechętnie
uczestniczywzajęciach.
Niepotrafinazwaćwielu
urządzeńdomowego
użytkuaniposługiwaćsię
większościąznich.
Podejmujesię
działalności
konstrukcyjnej,aleczęsto
niedoprowadzapracydo
końca.Zwykleoczekuje
pomocywkorzystaniuz
narzędziitechnikpracy;
zachowaniem zagraża
bezpieczeństwu
własnemuiinnych.

Niejestzainteresowany
zagadnieniami
związanymiztechniką.
Niepotrafinazwać
omawianychurządzeń
domowychani
posługiwaćsięnimi.
W niewłaściwy
sposóbkorzystaz
dostępnychnarzędzi.
Najczęściejnie
podejmujesię
działalnościtechnicznej,
częstoniedoprowadza
pracydokońca.Wkłada
niewielewysiłkuw
poprawne
iestetycznewykonanie
prac.

WYCHOWANIEFIZYCZNE

6PUNKTÓW 5PUNKTÓW 4PUNKTY 3PUNKTY 2PUNKTY 1PUNKT
Uczeńzdużym
zaangażowaniem
uczestniczywzajęciach,
bardzosprawnyfizycznie.
Wyróżniasiędoskonałą
znajomościągier,ćwiczeń
izabaw.Interesujesię
sportem,samodzielnie
doskonaliswoją
sprawnośćmotoryczną.
Zawszedbaoprawidłową
postawęciała,wyglądi
higienęosobistąorazo
właściweodżywianiesię.
Reprezentujeklasęlub
szkołęwzawodach
sportowych.

Aktywnieichętnie
uczestniczywzajęciach,
sprawnyfizycznie.Zna
istosujepoznanereguły
gierizabaw.Potrafi
pokonywaćprzeszkody
naturalneisztuczne,
posługiwaćsiępiłkąi
innym sprzętem
sportowym.Dbao
prawidłowąpostawę
ciała,wyglądihigienę
osobistąorazowłaściwe
odżywianiesię.

Starasięaktywnie
uczestniczyćwzajęciach.
Zazwyczajprzestrzega
zasadgier
isportowejrywalizacji;
popełniadrobnebłędy
techniczne.Naogółpotrafi
pokonywaćprzeszkody,
posługiwaćsiępiłkąi
innym sprzętem
sportowym.Starasiędbać
oprawidłowąpostawę
ciała,wyglądihigienę
osobistąorazowłaściwe
odżywianiesię.

Niechętniebierzeudziałw
grachizabawach.
Wykazujemałepostępyw
usprawnianiuciała.Często
niewłaściwieposługujesię
piłką
iinnym sprzętem
sportowym,a
pokonywanieprzeszkód
sprawiamuproblemy.
Czasaminiedbao
prawidłowąpostawęciała,
wyglądihigienęosobistą;
niezawszewłaściwiesię
odżywia.

Rzadkobierzeudział
wgrachizabawach
zespołowych.Zazwyczaj
niewłaściwieposługujesię
sprzętem sportowym,a
pokonywanieprzeszkód
sprawiamuproblemy.
Bardzoczęstonie
przygotowujesię
dozajęć.Niedbao
prawidłowąpostawęciała,
wyglądihigienęosobistą;
niewłaściwiesięodżywia.

Reprezentujebardzoniską
sprawnośćfizycznąinie
starasięjejpoprawić.Nie
przestrzegazasadgier
zespołowychisportowej
rywalizacji.Swoim
zachowaniem powoduje
zagrożeniedlasiebieidla
kolegów.Notorycznienie
przygotowujesiędozajęć.
Niedbaowyglądihigienę
osobistąoraz
owłaściweodżywianie
się.


