Wymagania edukacyjne klasa druga

EDUKACJA POLONISTYCZNA
 czyta ze zrozumieniem teksty zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne,
tempo i wyrazistość czytania;
 czyta cicho za zrozumieniem polecenia i teksty o różnym stopniu
trudności;
 wypowiada się w uporządkowanej formie, zdaniami rozwiniętymi na
podany temat;
 w wypowiedziach stosuje poprawnie formy gramatyczne i
stylistyczne;
 potrafi analizować i wyciągać wnioski na podstawie tekstu oraz zdobytych
wiadomości;
 pisze w dobrym tempie, czytelnie i estetycznie;
 przepisuje teksty starannie i bezbłędnie z tablicy i z podręcznika;
 pisze z pamięci i ze słuchu prosty tekst zawierający trudności
ortograficzne wcześniej opracowane;
 pisze samodzielnie, kilkuzdaniowe teksty na podany temat;
 rozpoznaje poznane części mowy ( rzeczownik, czasownik, przymiotnik);
 podczas pisania wykazuje czujność ortograficzną;
 porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej.

EDUKACJA MATEMATYCZNA
 dodaje i odejmuje w zakresie 100 wybranym przez siebie sposobem oraz
pełnymi setkami i dziesiątkami w zakresie 1000;
 mnoży i dzieli w zakresie 50;
 samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe;
 dokonuje obliczeń pieniężnych, zna i odczytuje znaki rzymskie;
 kreśli i mierzy odcinki oraz oznacza liczby na osi liczbowej
 potrafi wykorzystać w praktyce poznane wiadomości i prawa
matematyczne.
EDUKACJA ŚRODOWISKOWA
 dobrze orientuje się w otaczającym środowisku i bezpiecznie się w nim
porusza;
 określa cechy pór roku, charakteryzuje zmiany zachodzące w przyrodzie
w różnych porach roku;
 zna organizmy żyjące w różnych środowiskach;
 dba o higienę własną;
 umie zachować się bezpiecznie w ruchu drogowym;
 dostrzega piękno przyrody, w działaniach wykazuje działania
proekologiczne.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA
 wypowiada się za pomocą różnych środków plastycznych;
 prace są staranne, ciekawe, bogate w szczegóły.
EDUKACJA MUZYCZNO – RUCHOWA
 chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych oraz zna i
przestrzega ich zasad;
 wie, ze ruch jest niezbędnym elementem higienicznego trybu życia;
 śpiewa proste piosenki jednogłosowe.
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 posługuje się komputerem w wymaganym zakresie;
 wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego
zdrowia;
 stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

