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EduiGRAszki Gry i zabawy w szkole i w domu

Co powinniście wiedzieć po tej lekcji?

1. Będziecie rozumieli na czym polega dzielenie i potrafili przedstawić
je na konkretach, rysunkiem.

2. Wykonacie obliczenia w pamięci lub w inny dowolny sposób.

3. Będziecie potrafili wskazać połowę.

4. Narysujecie w pomniejszeniu działkę w kształcie kwadratu.

5. Dowiecie się co oznacza pojęcie rzeczownik.

6. Przypomnicie sobie jakie wiosenne prace wykonuje się na działce,
w ogrodzie.

7. Będziecie potrafili zilustrować oraz rozwiązywać zadanie tekstowe.

8. Będziecie wiedzieć co to jest sadzonka, a co rozsada, oraz czego roślina
potrzebuje do życia.
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Co będzie potrzebne do tej lekcji?

Zeszyt w kratkę, przybory piśmienne, przybory do rysowania
lub malowania.

Żetony np. groch lub patyczki, lub guziki, lub korale, lub nakrętki 
co najmniej 30 sztuk.
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Uwagi organizacyjne do ucznia:

1. Obejrzyj prezentację i wykonaj zadania zgodnie z instrukcją.

2. Pamiętaj, że przeglądając prezentację zawsze możesz powrócić do każdego

z oglądanych slajdów.

3. Na niektórych slajdach umieszczony jest znak „Stop”

oznacza to, że masz podjąć samodzielną próbę wykonania zadania, a następnie

porównania go z rozwiązaniem znajdującym się na kolejnym slajdzie.

Zaczynamy naszą przygodę z Wiosną w ogrodzie, zapraszam!

STOP



EduiGRAszki Gry i zabawy w szkole i w domu

Przeczytaj wiersz.

Wiosna ogrodniczka

Już odeszła Pani Zima, puste pola zostawiła.

Wszystko szarobure w koło, będzie wiosną pracy sporo.

Przyszła Wiosna ogrodniczka i zagląda do koszyczka.

Cóż dobrego tam w nim niesie?

Pełno darów moi mili, byśmy nimi się dzielili.
Autor: Jolanta Adamczyk
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Przeczytaj ponownie, zastanów się i odpowiedz: 
Jakie dary Pani Wiosna niesie dla nas w koszyku?

Wiosna ogrodniczka

Już odeszła Pani Zima, puste pola zostawiła.

Wszystko szarobure w koło, będzie wiosną pracy sporo.

Przyszła Wiosna ogrodniczka i zagląda do koszyczka.

Cóż dobrego tam w nim niesie?

Pełno darów moi mili, byśmy nimi się dzielili.

Autor: Jolanta Adamczyk
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Jakie dary Pani Wiosna niesie dla nas w koszyku?

Pani wiosna ma ogromne

zmartwienie. Wszystko co

miała zapakowała do

koszyka i zrobił się w nim

bałagan. Czy pomożesz go

uporządkować?

Nasiona kwiatów

narzędzia ogrodnicze       

taczki      tunel foliowy 

nasiona warzyw          

sadzonki i rozsady kwiatów      

nawóz cebulki  kwiatów  

krzewy i  młode drzewka                                       

sadzonki i rozsady warzyw
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Wiosenne porządki w koszu Pani Wiosny.

Dopasuj do każdej  kategorii  wymienione elementy.

Kategorie:

• narzędzia ogrodnicze:

• nasiona, sadzonki i rozsady kwiatów:            

• sadzonki krzewów i drzewek owocowych:           

• nasiona, sadzonki i rozsady warzyw:

• zjawiska atmosferyczne: 

Wyrazy do uporządkowania: aksamitka, pelargonia, pomidory, sałata, lwia paszcza, motyka, 

grabki, szpadel, taczki, sekator, róża, drzewa owocowe, porzeczka, deszcz, burza, agrest, seler, 

kapusta, maciejka, bratki, rzodkiewka, marchew, pietruszka, koperek, słonecznik, chmury, tęcza, 

fasola, ziemniaki.

STOP
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Wiosenne porządki w koszu Pani Wiosny

Rozwiązanie:

• narzędzia ogrodnicze: motyka, grabie, szpadel, taczki, sekator;

• nasiona, sadzonki i rozsady kwiatów: aksamitka, pelargonia, lwia paszcza, róże,
maciejka, bratki;

• sadzonki krzewów i drzewek owocowych: agrest, porzeczki,  drzewa owocowe;        

• nasiona, sadzonki i rozsady warzyw: seler, kapusta, rzodkiewka, marchew, 
pietruszka, koperek, słonecznik, fasola, ziemniaki, pomidory, sałata;

• zjawiska atmosferyczne: deszcz, burza, chmury, tęcza;
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Uwaga! Zapamiętaj!

Części mowy oznaczające nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk 
nazywamy   rzeczownikiem który odpowiada na pytania 

Kto ? co?

Wypisz po 2 przykłady rzeczowników będących nazwą: ludzi, zwierząt, 
roślin, rzeczy i zjawisk. 

STOP
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To moje przykłady, a jakie są Twoje?

Nazwy ludzi: malarz, dziecko, 

Nazwy roślin: drzewo, mak

Nazwy zwierząt: kot, słoń

Nazwy rzeczy: grabie, stół

Nazwy zjawisk: burza, śnieżyca
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Pani Wiosna dała nam swoje dary chcąc, abyśmy się podzielili.

Co rozumiecie pod znaczeniem słowa „podzielić”?

Jak wytłumaczylibyście koledze znaczenie tego słowa?

Poszukajcie, co na ten temat mówi „Słownik języka polskiego”.

STOP
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Słowo „podzielić ” ma wiele różnych znaczeń:

• możemy z kimś podzielić się wiedzą, wrażeniem,
doświadczeniem;

• z rodzeństwem, z przyjaciółmi możemy podzielić się zabawkami;

• w klasie podczas lekcji często dzielicie się na mniejsze zespoły;

• możecie podzielić batonik na połowę lub ilość kupionych
cukierków na tyle równych części ilu jest domowników;

• dzieleniem nazywamy również działanie matematyczne.
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O tym, jak Emilka , Piotruś i  Antoś z Wiosną się spotkali i swój czas na 

wiosennych pracach na działce z babcią i dziadkiem dzielili. 

Wiosną w ogrodzie jest sporo pracy. Emilka, Piotruś i Antoś pojechali do dziadków

na wieś. Babcia z dziadkiem chcieli podzielić działkę na dwie części. Na jednej

z nich zaplanowany jest sad, a na drugiej ogród z grządkami na warzywa

i z klombami na kwiaty. Działka jest w kształcie kwadratu o wymiarach boku sześć

metrów na sześć metrów. Narysujcie na kartce w kratkę model ich działki.

Przyjmijcie, że 1 metr będzie miał na kartce wymiar 1 centymetra.
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Tak wygląda rysunek działki, gdzie 1 m
rzeczywistego wymiaru długości boku
działki równy jest 1 cm na rysunku.
Pomniejszanie rzeczywistych wymiarów
nazywamy rysowaniem w skali.
Dokładnie, dowiesz się o tym na lekcji
matematyki w czwartej klasie.
„Działka” na rysunku jest w kształcie
kwadratu o wymiarach boku 6 cm na 6 cm.

6 cm

6 cm
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Podziel kwadrat na równe, mniejsze kwadraty o boku długości 1centymetra. 

Z ilu małych kwadratów składa się teraz  duży kwadrat, a z ilu jego połowa? 
Jak to policzyć?
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Połowa 

1            2          3          1           2            3

Połowa 

6  X 3

STOP

1           2           3           4          5          6
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Rozwiązanie:

Ilość wszystkich małych kwadratów  6 x 6 = 36

Ile małych kwadratów stanowi połowa dużego kwadratu?

Kwadrat zbudowany jest z 36 małych kwadratów. 

Połowa to 36 : 2  lub zgodnie z rysunkiem 6 x 3  lub 3 x 6 czyli, aby zaprojektować podział 

działki musisz zamalować 18 kwadratów. 

Narysuj jeszcze kilka takich modeli o wymiarach 6 x 6  na kartce w kratkę, podzielonych na 

mniejsze kwadraty. 

Zaprojektuj, w jaki sposób mogą dziadkowie podzielić działkę na połowę.
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Pomaluj na różne sposoby połowy narysowanych  kwadratów, tak aby małe kwadraty 

stykały się bokami. Małe kwadraty nie mogą stykać się wyłącznie wierzchołkami. 

Możliwości zamalowania połowy dużego kwadratu jest bardzo dużo. Pamiętaj, że w każdym 

dużym kwadracie możesz zamalować  18 małych kwadratów.

dobrze

źle

STOP
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Ja zaplanowałam taki podział, a Wy? 

Jeżeli zamalowaliście po 18 małych kwadratów w każdym z dużych                         

i te pomalowane stykają się ze sobą bokami to pomimo, ?
że macie inaczej niż ja, to prawidłowo wykonaliście zadanie.                                                                                                             
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Babcia na targu kupiła rozsady warzyw oraz sadzonki i rozsady kwiatów. Tyle jest do

posadzenia. Oj, będzie sporo pracy dla Emilki, Piotrusia i Antka.

Emilka, Piotruś i Antoś mają do obsadzenia trzy klomby sadzonkami i rozsadami kwiatów.

Mają 6 sadzonek krzaków róż, 12 rozsad sasanek, 21 rozsad bratków, 15 rozsad

aksamitek. Na każdym z klombów ma być po tyle samo takich samych kwiatów.

Policz po ile kwiatów każdego rodzaju będzie na każdym klombie?

STOP
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Rozwiązanie:

6 krzaków róż rozdzielonych na trzy klomby    6 : 3 = 2

Na każdym klombie będą 2 róże.

12 sasanek posadzonych na trzech klombach   12 : 3 = 4

Na każdym klombie będą 4 sasanki.

21 bratków podzielonych na trzy klomby  21 : 3 = 7

Na każdym klombie będzie 7 bratków.

15 aksamitek umieszczonych na trzech klombach  15 : 3 = 5

Na każdym klombie będzie 5 aksamitek.

Uwaga! Nowe zadanie.  Zaprojektuj, jak  posadzisz kwiaty na swoich 
klombach.



Klomb pierwszy                   klomb drugi                         klomb trzeci

Ułóż lub  narysuj, według własnego pomysłu, kwiaty na klombach.
Ich ilość powinna być zgodna ze zrobionymi wcześniej  obliczeniami.

STOP
Róże 

Sasanki 

Bratki 

Aksamitki 



Oto moje klomby, a jak wyglądają Wasze?

Na każdym z nich powinny być:        2 róże,       4 sasanki,

7 bratków,       5 aksamitek

EduiGRAszki Gry i zabawy w szkole i w domu
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Babcia kupiła 24 rozsady pomidorów, które posadzone będą na grządce w rzędach, po tyle

samo rozsad pomidorów w rzędzie. Zastanów się, w jaki sposób dzieci mogą posadzić

pomidory na grządce? Czy jest tylko jedno rozwiązanie?

- jedna rozsada pomidorów

Zastanów się  i ułóż w jaki sposób  dzieci mogą posadzić pomidory.

STOP

-
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?
Emilka twierdzi, że Antoś 

posadził  24 pomidory 

czterech rzędach,  

a Piotruś  mówi, że 

w sześciu rzędach. 
Które z dzieci ma rację?

Ile widzisz rzędów?



EduiGRAszki Gry i zabawy w szkole i w domu

Emilka

Piotruś 

? Zarówno Emilka i Piotruś mieli
rację.
Ich wynik obliczeń zależał od
tego, z której strony dzieci
patrzyły na grządkę.
Emilka patrzyła na rzędy
pomidorów z jednej strony i
widziała 4 rzędy rozsad.
Piotruś oglądał rzędy
pomidorów z innej strony i stąd
widział 6 rzędów.



Pomidory można posadzić:
24 pomidory posadzone po 6 w rzędzie 24 : 6 = 4 

24 pomidory posadzone po 8 w  rzędzie 24 : 8 = 3

24 pomidory posadzone po 12 w  rzędzie 24 : 12 = 2 
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Zastanów się. Czy wyczerpane są  już wszystkie możliwości 
posadzenia rozsad pomidorów? 

Ile  będzie rzędów gdy posadzimy po 1 pomidorze w rzędzie, 
a ile rzędów gdy posadzimy po 24 pomidory w rzędzie?



Często w czytanych tekstach spotykaliście wyraz „sadzonka” 
oraz wyraz „rozsada”. Czy wiesz co oznaczają te wyrazy? 

Poszukaj w dostępnych źródłach informacji  na temat:  

Co to jest sadzonka? 

Co to jest rozsada? 

Jaka jest różnica miedzy nimi?

STOP

EduiGRAszki Gry i zabawy w szkole i w domu
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Taką definicje znalazłam w „Słowniku języka polskiego”:

Sadzonka to pęd lub część pędu, korzenia albo liścia odcięte 
od rośliny macierzystej i przygotowane do sadzenia»

Za: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego PWN 
https://sjp.pwn.pl/slowniki/sadzonka.html

Rozsada to młode rośliny wyhodowane z nasion w inspektach, 
szklarniach lub na rozsadnikach, przeznaczone do wysadzenia 
na miejsce stałe.

Za: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego PWN
https://sjp.pwn.pl/slowniki/sadzonka.html

https://sjp.pwn.pl/slowniki/sadzonka.html
https://sjp.pwn.pl/slowniki/sadzonka.html
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Sadzonka to młoda roślina, która powstała  z fragmentu rośliny poprzez odcięcie kawałka  
korzenia, łodygi, bulwy, liścia.

Na fotografiach znajdują się: kwiat pelargonii i  odcięty od kwiatu fragment łodygi, który 
został włożony do pojemnika z wodą. Po jakimś czasie na odciętej łodydze pojawiają się 
korzenie. Teraz sadzonka gotowa jest do posadzenia w glebie. 

Sadzonka pelargonii

Odcięta łodyga pelargonii

Korzenie

Kwiat  pelargonii

Łodyga 
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Rozsada to młode rośliny wyhodowane z nasion, w szklarni,
w doniczce, a następnie jako małe rośliny wysadzane do gruntu.
Można je wyhodować również w doniczce w domu.

Nasiona pomidora

zostały w połowie

lutego wysiane do

doniczki z ziemią.

Urosły i jest im już

za ciasno, dlatego

będą pikowane do

osobnych doniczek.

Tak wyglądają pikowane

pomidory z fotografii obok.

Pikować rośliny to znaczy

posadzić je pojedynczo

w pojemnikach.
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Nasiona włożone 

do wilgotnej gleby 

kiełkują, wypuszczają 

pierwsze listki 

i korzeń. Gdy  rośliny 

trochę urosną i pojawią się dwa, trzy listki 

są pikowane, każda 

z osobna do doniczek.
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Światło

woda 34
32
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10

Co potrzebują rośliny 
do życia?
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Wiosenne zadanie:

Wyjątkowa  roślina

Wyobraźcie sobie, że jesteście podróżnikami i w dalekiej krainie 

znaleźliście bardzo rzadką, niespotykaną gdzie indziej roślinę. 

Narysujcie i opiszcie jak wygląda ta wyjątkowa roślina. 
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Emilka , Piotruś i Antoś dziękują za wspólną zabawę w wiosennym ogrodzie,

pozdrawiają Was serdecznie i zapraszają na kolejne spotkanie.
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Informacja dla nauczyciela.

Lekcja pozwala zrealizować następujące zapisy podstawy programowej:

W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

3) umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej
lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu

5) umiejętność odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę jej budowania, w tym więzi z rodziną,
społecznością szkoły i wspólnotą narodową;

III. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

1) świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, szkolne, lokalne i narodowe;
potrzebę aktywności społecznej opartej o te wartości;

2) umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się
w ocenie do przyjętych zasad i wartości;

5) umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy
w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;

7) umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz
okazywania go za pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania;

9) umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo
związane z komunikacją za pomocą nowych technologii,
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IV. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

1) potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego
myślenia;

2) umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, pozwalającą
na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę;

3) umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych
sytuacjach życiowych,

5) umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, samodzielne
korzystanie z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz z opisem tych
czynności: słowami, obrazem, symbolem;

6) umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do
ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów;

7) umiejętność czytania prostych tekstów matematycznych, np. zadań tekstowych, łamigłówek
i zagadek, symboli;

9) umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;

12) umiejętność samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania
nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Edukacja polonistyczna.

2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń:

3) wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy związane z przeżyciami, zadaniem,

5) układa w formie ustnej opowiadanie oraz składa ustne sprawozdanie z wykonanej pracy;

3. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń:

1) czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć, dotyczące rzeczywistych

doświadczeń dzieci i ich oczekiwań poznawczych;

2) czyta w skupieniu po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksty drukowane;

5) eksperymentuje, przekształca tekst, układa opowiadania twórcze,

4. Osiągnięcia w zakresie pisania. Uczeń:

1) pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii;

5) stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, zapisuje poznane i najczęściej stosowane

skróty, w tym skróty matematyczne;

5. Osiągnięcia w zakresie kształcenia językowego. Uczeń:

4) rozróżnia rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i stosuje je w poprawnej formie;
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6. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń:

1) podejmuje próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdza poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego;

2) korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje
zainteresowania;

3) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie
uczenia się.

II. Edukacja matematyczna.

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych. Uczeń:

1) określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;

2. Osiągnięcia w zakresie rozumienia liczb i ich własności. Uczeń:

2) odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000);

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się liczbami. Uczeń:

1) wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie
z własności działań;

2) dodaje do podanej liczby w pamięci i od podanej liczby odejmuje w pamięci: liczbę jednocyfrową, liczbę 10, liczbę 100 oraz wielokrotności 10
i 100

3) mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; stosuje własne strategie, wykonując obliczenia; posługuje się znakiem równości
i znakami czterech podstawowych działań;

4) dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje
wynik; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie.
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4. Osiągnięcia w zakresie czytania tekstów matematycznych. Uczeń:

1) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy
własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do warunków zadania; opisuje rozwiązanie za pomocą działań, równości
z okienkiem, rysunku lub w inny wybrany przez siebie sposób;

5. Osiągnięcia w zakresie rozumienia pojęć geometrycznych. Uczeń:

1) rozpoznaje – w naturalnym otoczeniu (w tym na ścianach figur przestrzennych) i na rysunkach – figury geometryczne: 
prostokąt, kwadrat, trójkąt, koło; wyodrębnia te figury spośród innych figur; kreśli przy linijce odcinki i łamane; rysuje 
odręcznie prostokąty (w tym kwadraty), wykorzystując sieć kwadratową;

2) mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami 
długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami 
dwumianowanymi; 

6. Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji. Uczeń:

1) klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska społeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione cechy, obecnych 
w środowisku dziecka;

2) dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć:

połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;

9) wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny 
rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się.
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III. Edukacja społeczna.

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń:

1) identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna,
naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

2) wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje
je w codziennym życiu;

3) przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych
norm i zasad;

4) ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, 
sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, 
zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne;

IV. Edukacja przyrodnicza.

1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego. Uczeń:

1) rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki
objęte ochroną;

2) rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy; 
określa składowe i funkcje ekosystemu na wybranym przykładzie, np. las, warstwy lasu, polany, torfowiska, martwe 
drzewo w lesie;

4) odszukuje w różnych dostępnych zasobach, w tym internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego,
potrzebne do wykonania zadania,
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V. Edukacja plastyczna.

1. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń:

1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach:

a) kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe,

b) wielkości i proporcje, położenie obiektów i elementów złożonych, różnice i podobieństwa w wyglądzie tego samego przedmiotu w zależności 
od

położenia i zmiany stanowiska osoby patrzącej na obiekt,

2) określa w swoim otoczeniu kompozycje obiektów i zjawisk, np. zamknięte (mozaiki na dywanie, rytmy na przedmiotach użytkowych), otwarte 
(chmury, papiery ozdobne, pościel, firany), kompozycje o budowie symetrycznej.

2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń:

1) rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem;

6) wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej i naukowej;

VI. Edukacja techniczna.

1) planuje i realizuje własne projekty/prace;

2. Osiągnięcia w zakresie znajomości informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania. Uczeń:

1) odczytuje podstawowe informacje techniczne i stosuje w działaniu sposoby użytkowania: materiału, narzędzi, urządzenia zgodnie z instrukcją, 
w tym multimedialną;

2) wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze względów bezpieczeństwa;

3) ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, 
gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń;
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VI. Edukacja techniczna c.d.

3. Osiągnięcia w zakresie stosowania narzędzi i obsługi urządzeń technicznych. Uczeń:

1) wyjaśnia działanie i funkcję narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym i w szkole;

VII. Edukacja informatyczna.

3. Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:

1) posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu
zadania;

2) kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;

3) korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.

4. Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:

2) wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

5. Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń:

1) posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
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