WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II
EDUKACJA POLONISTYCZNA:
-słucha wypowiedzi innych i chce zrozumied, co przekazują
-uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym, szkolnym oraz inspirowane literaturą
-jasno komunikuje swoje potrzeby ,spostrzeżenia i odczucia
-stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym
-zadaje pytania związane z tematem i udziela odpowiedzi
-czyta poprawnie opracowane teksty podręcznikowe
-czyta lektury wskazane przez nauczyciela
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje
-korzysta z pakietów edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela
-przepisuje i układa poprawnie zdania, rozwija zdania
- pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze w różnych formach: wypowiedź kilkuzdaniową, opis, życzenia,
zaproszenie
-dba o estetykę i poprawnośd graficzną pisma
-stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach
-pisze z pamięci i ze słuchu proste zdania w obrębie opracowanego słownictwa
-posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie
-rozpoznaje w prostych zdaniach nazwy ludzi, zwierząt, roślin rzeczy oraz wyrazy oznaczające czynności
EDUKACJA MUZYCZNA:
-śpiewa piosenki i powtarza proste melodie
-odtwarza prosty rytm na instrumentach perkusyjnych
umie odróżnid podstawowe elementy muzyki
-potrafi przyjąd właściwą postawę podczas śpiewania hymnu narodowego
EDUKACJA PLASTYCZNA:
-wypowiada się na temat oglądanych dzieł sztuki plastycznej
-dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy
-umie zastosowad określone narzędzia i materiały
-wypowiada się w różnych poznanych technikach
- wykonuje prace papierowe zgodnie z podana instrukcją / wycia, zagina, skleja/
- majsterkuje
EDUKACJA PRZYRODNICZA
- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w lesie, parku, sadzie, ogrodzie i na polu
- rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowlane
- wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt
- zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia roślin i zwierząt- zna korzyści,
jakie zwierzęta przynoszą środowisk
- zna niektóre wartości lecznicze roślin
- zna zagrożenia dla człowieka ze strony przyrody
- rozumie i stosuje w praktyce zasady ochrony środowiska przyrodniczego
- wie, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin
- rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
- zna kolejne pory roku
-wie, że warto byd odważnym, mądrym i pomagad innym
-zna zasady bycia dobrym kolegą i respektuje je
-przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych
-zna numery telefonów: pogotowia, policji, straży pożarnej i numer alarmowy 112
-stara się chronid przyrodę i szanowad ją
-potrafi bezpiecznie organizowad zabawy i unikad niebezpiecznych sytuacji
-zna symbole narodowe
- zna ogólne zasady działania urządzeo domowych
- potrafi rozpoznad wybrane rodzaje maszyn i urządzeo wytwórczych

- wie, jak bezpiecznie poruszad się po drogach,
- potrafi odczytad znaczenie wybranych znaków drogowych
EDUKACJA MATEMATYCZNA:
- określa położenie przedmiotów w przestrzeni
- potrafi klasyfikowad i porządkowad obiekty
- rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała, drugiej osoby, stojącej tyłem i przodem
- zauważa zjawisko symetrii w figurach geometrycznych i niektórych elementach otoczenia
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne / koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt/
- układa i klasyfikuje figury
- wymienia kolejne liczebniki / zakres 20/, także wspak
- zapisuje liczby cyframi/ zakres do 100/
- liczy dziesiątkami w zakresie 100
- porównuje liczby, stosując znaki >, <, =,
- sprawnie dodaje i odejmuje do 20, poprawnie zapisuje te działania
- dodaje i odejmuje proste przypadki w zakresie 100, sprawnie dodaje i odejmuje dziesiątkami
- mnoży w zakresie 30 i sprawdza za pomocą dzielenia
- oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem
- potrafi rozwiązywad zadania tekstowe, układad i przekształcad
- dokonuje prostych obliczeo dotyczących miar długości, ciężaru / bez zamiany jednostek/, ciężaru
- dokonuje prostych obliczeo ilości płynów
- nazywa dni tygodnia i miesiące w roku
- potrafi odczytad, podad i zapisad wybrane daty
- zna znaki rzymskie / I - XII/
- orientuje się we wskazaniach zegarów wskazówkowych z wyświetlaczem cyfrowym w systemie
12 - godzinnym i 24 – godzinnym
- zna i liczy pieniądze
WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA:
- bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych i grach sportowych
- potrafi chwytad piłkę, rzucad do celu, toczyd, kozłowad
- skacze przez skakankę, wykonuje skoki jednonóż obunóż nad niskimi przeszkodami
- potrafi wykonad dwiczenia równoważne
- pokonuje wyznaczone odległości marszem, biegiem, na czworakach
- reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności
- zna zasady wybranych gier zespołowych
- zna wartośd aktywności fizycznej i właściwego odżywiania się dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
- zna zasady zachowania wobec niepełnosprawnych.

