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Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
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I.

Postanowienia ogólne:

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania. Zakres tresci realizowanych na zajęciach jest zgodny z Podstawą programową
z 14.02.2017r.– wersja I.1. Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (I etap edukacyjny,
klasy I–III oraz z Programem nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Wyd. Oxford University Press. Autorstwa:
M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska.
Zasady obowiązujące w przedmiotowych zasadach oceniania przy ustalaniu ocen:
•

zasada jawności ocen zarowno dla ucznia jak jego rodzicow (opiekunow
prawnych), uczen zna kryteria oceniania z j. angielskiego, formy podlegające
ocenie są wczesniej omowione.

•

zasada częstotliwości i rytmiczności – uczen oceniany jest na bieząco i
rytmicznie, ocena koncowa nie jest srednią ocen cząstkowych.

•

zasada jawności kryteriów – uczen i jego rodzice (prawni opiekunowie)
znają kryteria oceniania, zakres materiału z kazdego przedmiotu oraz formy
pracy podlegające ocenie.

•

zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki kazdego przedmiotu.

•

zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny miec
zroznicowany poziom trudnosci i dawac mozliwosc uzyskania wszystkich ocen.

•

zasada obiektywności – nauczyciel wystawia ocenę bezstronnie, rzeczowo
argumentuje ją, nie kieruje się uprzedzeniami wobec ucznia.

•

zasada dokumentowania informacji o uczniu – ocenione prace są
przechowywane przez 1 rok.

•

zasada higieny umysłowej ucznia – sprawdziany odbywają się po kazdym
zakonczonym

dziale

w

podręczniku.

Kazdy

sprawdzian

musi

byc

zapowiedziany z wyprzedzeniem (min – 2 tygodnie), jezeli sprawdzian nie
odbędzie się w zapowiedzianym terminie z przyczyn niezaleznych od
nauczyciela, jest on realizowana w innym, wyznaczonym przez nauczyciela
terminie. Uczen niebiorący udziału w zajęciach ma obowiązek nadrobic braki

w wiadomosciach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych. Nauczyciel ma
prawo sprawdzic stan jego wiadomosci. W przypadku nieobecnosci trwającej
tydzien lub więcej termin uzupełnienia brakow nalezy ustalic z nauczycielem.
•

zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji
i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

II.

1.

Kontrakt z uczniem:

Uczen zobowiązany jest miec na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt

cwiczen.
2.

Sprawdziany, zapowiedziane kartkowki, oraz prace domowe są obowiązkowe.

3.

Jezeli uczen z przyczyn losowych (nieobecnosc usprawiedliwiona) opuscił

sprawdzian, pisze go w terminie poprawkowym, ustalonym przez nauczyciela.
4.

Sprawdziany odbywają się po kazdym zakonczonym dziale w podręczniku. Kazdy

sprawdzian musi byc zapowiedziany z wyprzedzeniem (min – 2 tygodnie), informacja o
nim powinna byc zapisana w dzienniku i zeszycie przedmiotowym.
5.

Kartkowki mogą byc niezapowiedziane.

6.

Uczen ma prawo do trzech, w semestrze, zgłoszen nieprzygotowania do lekcji,

zostaną one odnotowane. Nieprzygotowanie uczen musi zgłosic nauczycielowi zaraz po
rozpoczęciu lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej,
niegotowosc do odpowiedzi. Nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianow.
7.

W sytuacji braku podręcznika, zeszytu cwiczen, zeszytu przedmiotowego lub karty

pracy (bez pracy domowej) uczen moze zgłosic „minusa” – trzy razy w semestrze.
8.

Po wykorzystaniu limitu okreslonego w punktach 6 i 7 uczen otrzymuje za kazde

kolejne nieprzygotowanie lub „minusa” ocenę niedostateczną.
9.

Uczen otrzymuje dodatkowe „plusy” za aktywnosc na lekcji lub zadania dodatkowe.

Czwarty plus rowna się ocenie bardzo dobrej.
10.

Uczen ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej,

dopuszczającej i dostatecznej ze sprawdzianu.
11.

Uczen niebiorący udziału w zajęciach ma obowiązek nadrobic braki w

wiadomosciach, zapisach lekcyjnych i pracach domowych. Nauczyciel ma prawo
sprawdzic stan jego wiadomosci. W przypadku nieobecnosci trwającej tydzien lub więcej
termin uzupełnienia brakow nalezy ustalic z nauczycielem.
12.

Nieprzestrzeganie powyzszych postanowien wiąze się z powiadomieniem

wychowawcy, rodzicow lub opiekunow.

III.

Główne cele edukacyjne:

− zainteresowanie nauką języka angielskiego i czerpanie z niej
przyjemnosci;
− zachęcenie dzieci do komunikacji w tym języku;
− odzwierciedlenie zainteresowan, wieku i okresow rozwoju dzieci na
poszczegolnych poziomach kursu;
− systematyczny, odpowiedni i w pełni zintegrowany rozwoj umiejętnosci
językowych w ramach trzech poziomow nauczania;
− powiązanie nauki języka z innymi obszarami nauczania w szkole
podstawowej, w tym nowymi technologiami i multimediami;
− promowanie odpowiedzialnego, samodzielnego i swiadomego uczenia
się;
− wspieranie zainteresowania językiem docelowym, poszanowanie języka
obcego oraz posługujących się nim ludzi i ich kultur;
− zapewnienie solidnych podstaw do pozniejszej nauki w zakresie rozwoju
umiejętnosci językowych, słownictwa, wymowy i gramatyki;
− połączenie przejrzystego i dynamicznego podejscia metodycznego
z interesującymi, zabawnymi i motywującymi materiałami na kazdym
poziomie nauki;
− zwrocenie szczegolnej uwagi na wprowadzanie oraz stopniowy
i systematyczny rozwoj umiejętnosci czytania i pisania;
− wspieranie pozytywnego nastawienia do języka obcego i wiary dziecka
we własne umiejętnosci uczenia się.

IV.

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:
1. Sprawdziany
2. Poprawa sprawdzianu
3. Kartkowki
4. Zeszyt przedmiotowy / zeszyt cwiczen
5. Prace domowe
6. Odpowiedzi ustne
7. Prac w grupach / parach
8. Aktywnosc na lekcji
9. Samodzielna praca na lekcji (karty pracy, zadania)
10. Udział w konkursach, praca dodatkowa
11. Nieprzygotowanie do lekcji
12. Głosne czytanie
13. Recytacja
14. Inne

V.

Kryteria ustalania oceny:

Skala ocen cząstkowych
Oceny są jawne zarowno dla uczniow jak i ich rodzicow. Zeszyt przedmiotowy słuzy
rowniez jako dzienniczek, w ktorym notowane są przez nauczyciela oceny, ktore uczen
otrzymuje na lekcji.
Na etapie wczesnoszkolnym stosowane są następujące oceny:
✓ celujący (6) – otrzymuje uczen, ktory opanował w pełni tresci i umiejętnosci
z programu danej klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomosciami i
umiejętnosciami,
✓ bardzo dobry (5) – otrzymuje uczen, ktory opanował pełny zakres wiadomosci
i umiejętnosci z programu danej klasy, sprawnie posługuje się zdobytymi
wiadomosciami i umiejętnosciami,
✓ dobry (4) – otrzymuje uczen, ktory opanował wiadomosci i umiejętnosci
w zakresie pozwalającym na rozumienie większosci materiału z programu danej
klasy,
✓ dostateczny (3) – otrzymuje uczen, ktory opanował podstawowy zakres wiedzy
i umiejętnosci z programu danej klasy,
✓ dopuszczający (2) – otrzymuje uczen, ktory opanował niezbędne minimum
podstawowych wiadomosci i umiejętnosci z programu danej klasy,
✓ niedostateczny (1) – otrzymuje uczen, ktory nie opanował niezbędnego
minimum podstawowych wiadomosci i umiejętnosci z programu danej klasy.
Procentowa skala wymagań na poszczególne stopnie:
ponizej 30% mozliwych do uzyskania punktow – niedostateczny;
30% - 49% - dopuszczający;
50% - 69% - dostateczny;
70% - 89% - dobry;
90% - 99% - bardzo dobry;
100% – celujący.

W obrębie przedziałow dotyczących poszczegolnych ocen nauczyciel moze zastosowac
ocenę z plusem lub minusem.
Uczniowie ze sprawnoscią intelektualną nizszą od przeciętnej, niepełnosprawnoscią
umysłową w stopniu lekkim oraz ze zdiagnozowanym autyzmem lub zespołem
Aspergera realizują program szkoły ogolnodostępnej. Tresci i formy nauczania są
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i mozliwosci. Jednak obniżenie kryteriów
jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.

Ocenianiu podlegają umiejętności i wiadomości ucznia z obszaru edukacji
językowej ujęte w dzienniku elektronicznym:
1. Posługiwanie się zasobem srodkow językowych;
2. Rozumienie wypowiedzi ustnych;
3. Rozumienie wyrazow i wypowiedzi pisemnych;
4. Wypowiedzi ustne;
5. Wypowiedzi pisemne;
6. Reagowanie;
7. Przetwarzanie tekstu;
8. Samodzielna nauka;
9. Wspołpraca z rowiesnikami;
10. Korzystanie ze zrodeł informacji w języku obcym nowozytnym.

Sprawdziany, kartkówki
Sprawdziany odbywają się po kazdym zakonczonym dziale w podręczniku. Kazdy
sprawdzian musi byc zapowiedziany z wyprzedzeniem ( min 2-tygodnie), informacja
o niej powinna byc zapisana w dzienniku i zeszycie przedmiotowym.
Kartkowki mogą byc niezapowiedziane.
Prace obowiązkowe
Sprawdziany, zapowiedziane kartkowki oraz prace domowe są obowiązkowe.

Prace dodatkowe
Za wykonanie prac dodatkowych uczen otrzymuje tylko ocenę pozytywną.
Za brak lub zle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.
Nieprzygotowanie do lekcji
Uczen ma prawo do trzech, w semestrze, zgłoszen nieprzygotowania do lekcji, zostaną one
odnotowane. Nieprzygotowanie uczen musi zgłosic nauczycielowi zaraz po rozpoczęciu
lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowosc do
odpowiedzi. Nieprzygotowanie nie dotyczy sprawdzianow.
W sytuacji braku podręcznika, zeszytu cwiczen, zeszytu przedmiotowego lub karty pracy
(bez pracy domowej) uczen moze zgłosic „minusa” – trzy razy w semestrze.
Po wykorzystaniu limitu nieprzygotowan i „minusow” uczen otrzymuje za kazde kolejne
nieprzygotowanie lub „minusa” ocenę niedostateczną.
Sposoby powiadamiania rodziców o wynikach pracy i postępach dzieci
Informacje o postępach dzieci rodzice otrzymują poprzez dziennik elektroniczny Librus,
kontakty bezposrednie (zebrania rodzicow, rozmowy indywidualne) i kontakty posrednie
(rozmowy telefoniczne).
Ocenianie w trybie zdalnego nauczania
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętnosci oraz
zaangazowanie ucznia.
2. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych ucznia. Dla chętnych przewidziane są
zadania dodatkowe. Brany jest rowniez pod uwagę dostęp ucznia do urządzen
telekomunikacyjnych.
3. Podczas zdalnego nauczania uczen ma obowiązek wykonac w zeszycie wskazane
cwiczenia, wypełnic przygotowane przez nauczyciela karty pracy. Będą one sprawdzone
po powrocie do szkoły lub nauczyciel moze prosic o przesłanie ich na wskazany adres
mailowy.
4. Ocenie mogą podlegac wypowiedzi ustne podczas lekcji online – aktywnosc ucznia,
odczytanie wykonanego cwiczenia.

5. W przypadku szczegolnych trudnosci w zakresie opanowania biezącego materiału
nauczyciel umozliwia uczniowi uzupełnienie brakow poprzez dodatkowe kart pracy,
cwiczenia pozwalające na przezwycięzenie trudnosci.

VI.

Sposób poprawy oceny:
❖ uczen moze poprawic oceny ze sprawdzianow;
❖ poprawa jest jednokrotna;
❖ uczen ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej, dopuszczającej i
dostatecznej ze sprawdzianu;
❖ poprawa odbywa się w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny ze sprawdzianu, w
terminie ustalonym przez nauczyciela;
❖ jesli uczen nie poprawił oceny ze sprawdzianu, nauczyciel nie wpisuje jej do
dziennika, zaznacza jednak w dzienniku fakt, ze uczen przystąpił do poprawy;
❖ na ocenę srodroczną i roczną uczen pracuje systematycznie, nie ma mozliwosci
zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z okreslonej częsci
materiału wymagany jest sprawdzian wiadomosci z całego okresu/roku.

VII.

Dostosowanie wymagań (dla uczniów z opinią lub orzeczeniem PPP):

W przypadku uczniow ze specyficznymi trudnosciami w czytaniu i pisaniu stosuje się
dostosowanie

wymagan

uwzględniając

zalecenia

zawarte

w

opinii

poradni

psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza dysleksji lub ryzyka dysleksji nie daje
możliwości obniżenia wymagań.
Dostosowanie wymagan:
wydłuzenie limitu czasu na pisanie prac pisemnych, sprawdzianow, prac
klasowych;
− ocenianie pod względem merytorycznym prac pisemnych
(tolerancja błędow językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych przy ocenianiu prac u
uczniow z opinią o dysleksji wynosi 50% więcej niz u innych uczniow, natomiast
u uczniow z opinią o ryzyku dysleksji wynosi 25%);
− ocenianie na jednakowych prawach brudnopisu i czystopisu;
− ustne weryfikowanie wiedzy w przypadku mniej czytelnych prac;
− akceptowanie pisma drukowanego, pisma na komputerze;
− motywowanie i zachęcanie do pracy;
− mobilizowanie do wysiłku i ukonczenia zadania.
Prace domowe podlegają standardowej ocenie, rowniez pod względem ortograficznym. W
domu uczen ma mozliwosc i obowiązek pracy z podręcznikiem, słownikiem oraz moze
korzystac z Internetu.

Uczniowie z ze sprawnoscią intelektualną nizszą od przeciętnej, niepełnosprawnoscią
umysłową w stopniu lekkim oraz ze zdiagnozowanym autyzmem lub zespołem Aspergera
realizują program szkoły ogolnodostępnej. Tresci i formy nauczania na poszczegolne
oceny są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i mozliwosci. Jednak obniżenie
kryteriów jakościowych nie może zejść poniżej podstawy programowej.
1. Uczniowie o inteligencji niższej niż przeciętna - konieczne jest dostosowanie
zarowno w zakresie formy, jak i tresci wymagan. Dostosowanie wymagan polega na:
- podawaniu polecen w prostszej formie;
- pozostawianiu więcej czasu na utrwalenie zadanego materiału;
- unikaniu trudnych/bardzo abstrakcyjnych pojęc;

- częstym odwoływaniu się do konkretu, przykładu;
- unikaniu pytan problemowych, przekrojowych;
- uwzględnieniu wolniejszego tempa pracy ;
- pomocy podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzaniu poprzez
pytania pomocnicze;
- mobilizowaniu do wysiłku i ukonczenia zadania;
- szerokim stosowaniu zasady poglądowosci.
2. Dla uczniów ze zdiagnozowanym autyzmem, zespołem Aspergera lub
niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim dostosowanie wymagan polega na:
-ograniczaniu ilosci tekstu do pisania i czytania na lekcji do niezbędnych notatek,
ktorych nie ma w podręczniku; jesli to mozliwe przygotowaniu dla ucznia gotowej
notatki do wklejenia;
- wyjasnianiu wyrazow wieloznacznych;
- przedstawianiu znaczenia pojęc abstrakcyjnych przy pomocy obrazow;
- unikaniu podczas prowadzenia zajęc przenosni, idiomow;
- przy omawianiu dłuzszego tekstu stosowaniu cząstkowych pytan dotyczących
zrozumienia tresci;
- nauczaniu stosownych zwrotow inicjujących rozmowę, umiejętnosci konwersacji
w małych grupach;
- zmniejszeniu ilosci zadan (polecen) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy
czasie lub wydłuzeniu czas pracy dziecka ze względu na wolne tempo czytania i pisania;
- przeznaczeniu większej ilosci czasu niz rowiesnikom na analizę i zrozumienie pytania
lub polecenia, a takze na własciwą reakcję (sformułowanie odpowiedzi, wykonanie
czynnosci);
- kontrolowaniu stopnia zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia polecen,
szczegolnie podczas sprawdzianow;
- sprawdzaniu wiedzy ucznia w formie odpowiedzi ustnych;

- częstym sprawdzaniu wiadomosci dotyczących krotszych partii materiału;
- precyzowaniu pytan kierowanych do ucznia;
- ograniczeniu sprawdzanych wiadomosci na pisemnych sprawdzianach (stosowanie
testow wyboru, zdan niedokonczonych, tekstow z lukami gdyz dają mozliwosc wyboru
sposrod podanych odpowiedzi lub formułowania odpowiedzi na konkretne pytania);
- wspieraniu w postaci pytan dodatkowych, ktore umozliwiają sprawniejszą aktualizacje
posiadanej wiedzy w związku z trudnoscią formułowania dłuzszych wypowiedzi
ustnych.

VIII.

Wymagania szczegółowe pod koniec edukacji wczesnoszkolnej w klasach
I -III (Podstawa programowa z 14.02.2017r.– wersja I.1. Język obcy
nowożytny nauczany jako pierwszy, I etap edukacyjny, klasy I–III):

1. Uczen posługuje się bardzo podstawowym zasobem srodkow językowych dotyczących
jego samego i jego najblizszego otoczenia, umozliwiającym realizację pozostałych
wymagan ogolnych w zakresie następujących tematow:
1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);
2) moje miejsce zamieszkania (moj dom, moja miejscowosc);
3) moja szkoła;
4) popularne zawody;
5) moj dzien, moje zabawy;
6) jedzenie;
7) sklep;
8) moj czas wolny i wakacje;
9) swięta i tradycje, moj kraj;
10) sport;
11) moje samopoczucie;
12) przyroda wokoł mnie;
13) swiat basni i wyobrazni.
2. Uczen rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraznie i powoli,
w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) rozumie sens krotkich wypowiedzi, opowiadan, bajek i historyjek oraz prostych
piosenek i wierszykow, szczegolnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,
ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dzwiękami;
3) znajduje w wypowiedzi okreslone informacje.
3. Uczen rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi
pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):
1) rozumie ogolny sens tekstu, szczegolnie gdy jest wspierany obrazem lub dzwiękiem;
2) znajduje w wypowiedzi okreslone informacje.
4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczen:
1) powtarza wyrazy i proste zdania;

2) tworzy bardzo proste i krotkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty
z otoczenia i opisuje je, nazywa czynnosci;
3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, spiewa piosenki – samodzielnie lub
w grupie np. w realizacji małych form teatralnych;
4) uzywa poznanych wyrazow i zwrotow podczas zabawy.
5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczen:
1) przepisuje wyrazy i proste zdania;
2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;
3) pisze bardzo proste i krotkie zdania według wzoru i samodzielnie.
6. W zakresie reagowania uczen:
1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
2) przedstawia siebie i inne osoby – mowi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi,
co potrafi robic;
3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotow;
4) stosuje podstawowe zwroty grzecznosciowe (np. wita się i zegna, dziękuje, prosi,
przeprasza);
5) wyraza swoje upodobania.
7. W zakresie przetwarzania tekstu uczen nazywa w języku obcym nowozytnym np.
osoby, zwierzęta, przedmioty, czynnosci – z najblizszego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych i audiowizualnych.
8. Uczen:
1) wie, ze ludzie posługują się roznymi językami i aby się z nimi porozumiec, warto
nauczyc się ich języka;
2) posiada podstawowe informacje o krajach, w ktorych ludzie posługują się danym
językiem obcym.
9. Uczen potrafi okreslic, czego się nauczył, i wie, w jaki sposob moze samodzielnie
pracowac nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowozytnym,
korzystanie ze słownikow obrazkowych i gier edukacyjnych).
10. Uczen wspołpracuje z rowiesnikami w trakcie nauki.
11. Uczen korzysta ze zrodeł informacji w języku obcym nowozytnym (np. ze słownikow
obrazkowych, ksiązeczek), rowniez za pomocą technologii informacyjnokomunikacyjnych.

IX.

Osiągnięcia uczniów na koniec klasy III
(Podstawa programowa z 14.02.2017r.– wersja I.1. Język obcy nowożytny
nauczany jako pierwszy, I etap edukacyjny, klasy I–III):

Rozumienie ze słuchu
Uczen:
1.

wykonuje polecenia wydawane przez nauczyciela po angielsku;

2.

reaguje całym ciałem na pojedyncze zwroty i wyrazy;

3.

rozumie sens bajek i historyjek (przy pomocy obrazkow i gestow);

4.

rozumie sens prostych dialogow w historyjkach obrazkowych (takze

w nagraniach audio i video);
5.

rozumie wypowiedzi kolegow w klasie oraz nagrania audio;

6.

potrafi wyroznic najwazniejsze informacje z tekstu słuchanego.

Mówienie
Uczen:
1.

potrafi powtarzac za nauczycielem lub nagraniem;

2.

recytuje wiersze, rymowanki, spiewa piosenki;

3.

występuje w przedstawieniach teatralnych;

4.

odpowiada na pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami i

wyrazeniami (formulaic chunks);
5.

umie nazwac i krotko opisac np. zwierzęta, ludzi i przedmioty;

6.

uzywa wybranych zwrotow i wyrazen do komunikacji w klasie;

7.

samodzielnie zadaje proste pytania nauczycielowi i kolegom w klasie.

Czytanie
Uczen:
1.

czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną;

2.

rozumie powtarzane często polecenia pisemne;

3.

czyta głosno proste zdania znane z interakcji w klasie lub z często powracających

tekstow mowionych;
4.

czyta ze zrozumieniem bardzo prosty, krotki tekst;

5.

sledzi tekst czytany przez nauczyciela i potrafi wskazac w nim przeczytany wyraz;

6.

znajduje w tescie okreslone informacje.

Pisanie
Uczen:
1.

przepisuje pojedyncze wyrazy i zdania z tablicy;

2.

wstawia wyrazy w luki w tekscie na podstawie podanego wzoru;

3.

pisze krotki i prosty tekst według przedstawionego wzoru (parallel writing)

i samodzielnie.
Słownictwo
Uczen:
1.

rozpoznaje i rozumie słowa w bajkach i historyjkach, choc nie wszystkich potrafi

uzyc;
2.

zna (potrafi wypowiedziec) podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby,

częsci ciała, ubran, członkow rodziny, zwierząt, owocow, warzyw, kolorow, liczb,
zabawek, nazw dni tygodnia, miesięcy, por roku, sportow, pomieszczen w domu,
wyposazenia mieszkania, przyborow szkolnych, zawodow, srodkow transportu,
instytucji w miescie, zna takze słownictwo okreslające czynnosci związane
z ruchem oraz czynnosci wykonywane regularnie;
3.

umie zapisac słowa i pogrupowac je w kategorie semantyczne, zestawic wyrazy

przeciwstawne.

X.

Monitorowanie i ewaluacja:

Przedmiotowy System Oceniania podlegac będzie monitorowaniu i ewaluacji w ciągu
roku szkolnego, ewentualne poprawki nanoszone będą na bieząco lub po zakonczeniu
roku szkolnego.

