2. Edukacja muzyczna:
a) powtarza prostąmelodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i
rymowanki,
b) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych,
c) świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie.
5. Edukacja plastyczna.
a) posługuje siętakimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura,
b) ilustruje sceny i sytuacje,
c) wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę),
d) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę(także architekturęzieleni), malarstwo,
rzeźbę, grafikę; wypowiada sięna ich temat.
6. Zajęcia techniczne:
a) zna ogólne zasady działania urządzeńdomowych (np. latarki, odkurzacza, zegara),
b) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie),
sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,
c) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeńtechnicznych,
d) wie, jak należy bezpiecznie poruszaćsięna drogach (w tym na rowerze) i korzystaćze
środków komunikacji; wie, jak trzeba zachowaćsięw sytuacji wypadku, np. umie powiadomić
dorosłych, zna telefony alarmowe.
7. Wychowanie fizyczne:
Potrafi:
a) chwytaćpiłkę, rzucaćniądo celu i na odległość, toczyćjąi kozłować,
b) pokonywaćprzeszkody naturalne i sztuczne,
c) wykonywaććwiczenia równoważne;
d) dba o to, aby prawidłowo siedziećw ławce, przy stole itp.;
8. Edukacja społeczna:
1) potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że
warto byćodważnym, mądrym i pomagaćpotrzebującym; wie, że nie należy kłamaćlub
zatajaćprawdy;
2) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega
reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się
do innych w szkole, w domu i na ulicy;
3) wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie sąrelacje między najbliższymi, wywiązuje
sięz powinności wobec nich;
4) ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje sięza pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów
ekonomicznych rodziny;
5) zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy sięzwrócićo pomoc;
6) wie, gdzie można bezpiecznie organizowaćzabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
7) potrafi wymienićstatus administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym
zajmuje sięnp. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można siędo nich zwrócićo
pomoc;
8) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje sięw Europie; zna
symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagęi hymn Unii Europejskiej.

