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Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 
realizowane jest poprzez proces wychowania i kształcenia, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 
możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra, 
piękna i pokoju. Obok zadań wychowawczych, dydaktycznych i profilaktycznych szkoła ma również 
obowiązek prowadzenia działań opiekuńczych dostosowanych do istniejących potrzeb dzieci i do 
środowiska. Zadaniem szkoły w I etapie edukacyjnym jest: 

-wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, 

-zapewnienie wszystkim uczniom prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku, 

-wspieranie szeroko rozumianej aktywności dziecka, 

-organizowanie doświadczeń umożliwiających polisensoryczne poznawanie, 

-zapewnienie optymalnych warunków wszystkim dzieciom; w tym rozwijającym się w wolniejszym lub 
przyśpieszonym tempie, 

-poszanowanie godności dziecka, ich naturalnego i indywidualnego tempa rozwoju, 

-wdrażanie do współdziałania w grupie, 

-zapewnienie dostępu do wartościowych rozwojowo źródeł informacji, nowoczesnych  technologii 
oraz przygotowanej ergonomicznie przestrzeni edukacyjnej, 

-organizacja zajęć dostosowanych do potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących 
zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy; zajęć umożliwiających odkrywanie wartości, 
kształtowanie samodzielności, zaradności, odpowiedzialności i poczucia obowiązku, 

-organizacja przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej dzieciom poznawanie wartości i norm 
społecznych, • systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej, 

-wychowanie do wielokulturowości; zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, np. 
krajów Unii Europejskiej, 

- w porozumieniu z rodzicami uczniów modelowanie programu wychowawczo-profilaktycznego 
według potrzeb i możliwości, 

-planowa realizacja programu 

PODLEGAJĄ OCENIE: 

1. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia: 
– utrzymuje w czystości ręce i całe ciało 
– przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu 
– wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie i miejscu 



-dostosowuje strój w trakcie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu do rodzaju pogody i pory 
roku (nakrycie głowy – słońce, lekki mróz itp.) 
-dostosowuje strój w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu do panujących tam warunków 
-ma świadomość znaczenia systematyczności i wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń 
-wie, że każdy człowiek ma inne możliwości w zakresie sprawności fizycznej 
-akceptuje sytuację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być sprawne w każdej formie 
ruchu 
-wyraża zrozumienie i empaTę poprzez zachowanie wyprowadzone z tych wartości 

2. Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych: 
-przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: postawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, 
stanie na jednej nodze, klęk podparty, przysiad podparty, podpór przodem, podpór tyłem, 
siad klęczny, skrzyżny, skulony, prosty 
– wykonuje skłony, skrętoskłony 
– pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne 
– biega z wysokim unoszeniem kolan 
– biega w połączeniu ze skokiem 
– biega z przenoszeniem przyborów, np. piłki, pałeczki 
– biega z rzutem do celu ruchomego i nieruchomego 
–biega w różnym tempie 

– realizuje marszobieg 
– wykonuje przewrót w przód i w tył na materacu z przysiadu podpartego 
– rzuca i podaje jedną ręką piłkę małą i dużą w miejscu i w ruchu 
– rzuca oburącz do przodu, znad głowy, piłką małą i dużą 
– toczy i kozłuje piłkę 
– rzuca małymi przyborami na odległość i do celu 
– skacze na jednej nodze i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, pozycji ciała 
– skacze w dal dowolnym sposobem 
– skacze przez skakankę podnosi i przenosi przybory 
– wykonuje przeskok zawrotny przez ławeczkę, naskoki, zeskoki, skoki zajęcze 
– wykonuje przetoczenie, czołganie, podciąganie 
– wykonuje czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa ruchu 
– wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem, np. na ławeczce gimnastycznej 
– wspina się, np. na drabinkach 
– mocuje się w parach w pozycjach niskich i wysokich 
– wykonuje próbę siły mięśni brzucha 
– wykonuje próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa 
– współpracuje z partnerem i całym zespołem podczas zadań gimnastycznych 
– samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wad postawy 

3. Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyjno-sportowych: 
-bierze udział w zespołowych zabawach ruchowych, minigrach i grach terenowych, zawodach 
sportowych 
-reaguje ruchem na zmiany rytmu, tempa i głośności (zabawy orientacyjno-porządkowe       z 
zastosowaniem sygnałów dźwiękowych) 
– respektuje i podporządkowuje się decyzjom sędziego 




