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Potrafię zgodnie pracować w grupie
Znam i stosuję zasady Kodeksu Klasowego oraz wartości ujęte w Konstytucji Szkoły
Potrafię ocenić swoje zachowanie i innych osób
Wskazuję różnice i podobieństwa między ludźmi
Okazuję szacunek innym osobom stosując słowa klucze: przepraszam,
proszę, dziękuję, dzień dobry itp.
Wymieniam zasady funkcjonowania szkoły i wiem, kto w niej pracuje
Przestrzegam regulaminów szkoły, klasy, świetlicy, przebywania na sali
gimnastycznej, basenie
Podaję strukturę swojej rodziny
Nazywam członków rodziny
Wymieniam zasady poruszania się po drodze do szkoły i ze szkoły
Prawidłowo przechodzę przez przejście dla pieszych wg 5 kroków
Wyjaśniam, co oznaczają światła w sygnalizacji świetlnej
Podaję nazwę swego kraju i wymieniam jego symbole: flagę, godło i hymn
Uczestniczę w świętach narodowych i ważnych wydarzeniach szkolnych związanych
z patronem
Potrafię zachować się podczas ceremonii wprowadzania i wyprowadzania sztandaru
szkoły
Zachowuję się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu
Podaję swój adres zamieszkania
Prawidłowo zapisuję swój adres: najpierw imię i nazwisko, potem nazwę
ulicy, numer bloku i mieszkania, a w ostatniej linijce kod pocztowy i nazwę miasta
Potrafię dbać o swoje zdrowie
Potrafię uzasadnić dlaczego ważne jest zjedzenie drugiego śniadania
Potrafię prawidłowo się ubrać w zimie, na wiosnę, jesienią i latem
Planuję swój wolny czas po szkole
Wiem, jak należy rozsądnie korzystać z telewizji i komputera
Znam numery alarmowe, potrafię wezwać pomoc
Wskazuję różnice między drzewem, krzewem i rośliną zielną
Wymieniam 5 nazw drzew, krzewów i roślin zielnych
Wymieniam warunki niezbędne roślinom do rozwoju
Samodzielnie prowadzę hodowlę rośliny
Znam nazwy pór roku i umiem kolejno je wymienić
Umiem powiedzieć, co się dzieje z roślinami w różnych porach roku
Umiem powiedzieć, co się dzieje ze zwierzętami w różnych porach roku
Wymieniam 5 nazw zwierząt hodowanych w domu
Umiem opowiedzieć, jak należy się nimi prawidłowo opiekować
Potrafię wymienić 5 nazw roślin i 5 nazw zwierząt będących w Polsce pod
ochroną
Wymieniam nazwy miesięcy w kolejności
Wymieniam nazwy dni tygodnia w kolejności
Podaję nazwę stolicy Polski i potrafię wskazać ją na mapie
Wiem, w jakim województwie leży moja miejscowość
Znam nazwę swojego miasta i wiem, skąd ona pochodzi
Wskazuję na mapie miasto Lublin
Wymieniam zagrożenia dla Ziemi

