
Wymagania edukacyjne  

Oddział przedszkolny „0” 

Rok szkolny 2020/2021 
 

Po ukończeniu etapu przedszkolnego (oddziału  "0" ) dziecko powinno umieć: 

 

1.Fizyczny obszar rozwoju dziecka  

 

 umie samodzielnie i poprawnie umyć i wytrzeć twarz i ręce oraz umyć zęby;  

 

 właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków; 

 

 nakrywa do stołu i sprząta po sobie; 

 

 samodzielnie korzysta z toalety;   samodzielnie ubiera się i rozbiera; 

 

 rozpoznaje swoje ubrania i buty wśród innych; 

 

 dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież; 

 

 utrzymuje porządek w swoim otoczeniu;  

 

 prawidłowo posługuje się sztućcami; 

 

 potrafi przyrządzić prosty posiłek (kanapki, sałatka) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;  

 

 dba o swoje zdrowie; 

 

 orientuje się w zasadach zdrowego żywienia; 

 

 dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że         

przyjmowanie lekarstw jest konieczne; 

 

 jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem 

mniej sprawnym ruchowo;  

 

 uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, 

na boisku, w sali gimnastycznej;  

 



 

 rozumie, dlaczego zbyt długie oglądanie telewizji lub gra na komputerze są szkodliwe dla 

zdrowia; 

 

 przestrzega ustalonych zasad korzystania z mediów; 

wie, jak się zachować przy skaleczeniu, upadku, potrafi wezwać pomoc;  

 

 przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach: podczas rysowania, gier  

stolikowych, podczas posiłków, podczas siedzenia w kręgu na dywanie.  

 

 wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. 

przyrodniczych); 

 

 używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;  

 

 interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym); 

 

 próbuje rozumieć, jak działają urządzenia techniczne, zachowuje ostrożność przy korzystaniu 

z nich;  

 

 umie posługiwać się bezpiecznie przedmiotami i urządzeniami życia codziennego. 

    

      

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka  

 

 rozwija umiejętność poznawania i odczytywania własnych uczuć i emocji; 

 

 rozwija umiejętność rozumienia własnego zachowania; 

 

 ćwiczy zdolność rozpoznawania i nazywania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych u siebie i  

innych;  

 

 próbuje opanować silnie działające emocje i odroczyć natychmiastowe działanie pod 

wpływem impulsu;  

 

 poznaje własne mocne i słabe strony; 

 

 próbuje określić mocne strony innych osób;  

 

 umacnia wiarę we własne możliwości, buduje pozytywną samoocenę i adekwatne poczucie 

własnej wartości;  

 

 adaptuje się w nowym środowisku; 

 



 

 rozstaje się z rodzicami na czas pobytu w przedszkolu i wspólnie bawi się w tym czasie z 

innymi;  

 

 preferuje kontakt z wybranymi dziećmi; 

 

 nazywa uczucia towarzyszące np. nieobecności bliskiej koleżanki czy bliskiego kolegi, zmiany 

wychowawcy itp.; 

 

 rozwija umiejętność wyrażania własnych uczuć i emocji poprzez sztuki plastyczne, techniczne, 

teatralne, muzyczne itp.; 

 

 rozwija umiejętność adekwatnego reagowania na sukcesy (bez poniżania innych osób) i 

porażki (motywowanie do dalszych działań);  

 

 rozwija umiejętność przestrzegania zasad zabawy 

 

 ćwiczy umiejętność doprowadzania zadania do końca;  

 

 rozwija odporność emocjonalną; 

 

 rozwija poczucie sprawczości i odpowiedzialności za własne dzia- łania; 

 

 rozwija umiejętność planowania własnej pracy oraz samokontroli;  

 

 kształtuje wewnętrzną motywację do nauki; 

 

 w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki 

swoich zachowań;  

 

 rozwija umiejętność proszenia o pomoc zarówno osoby dorosłe jak i rówieśników;  

 

 udziela pomocy i wsparcia innym osobom; 

 

 zachowuje właściwą postawę wobec przyrody;  

 

 dba o rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu;  

 

 rozwija postawę opiekuńczą wobec wszystkich i wszystkiego, co wymaga pomocy człowieka, 

zgodnie ze swoimi możliwościami;  

 

 jest wrażliwe na krzywdę innych osób i zwierząt. 

 

 

 



 

 

 

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka 

 

 rozwija postawę przywiązania do tradycji własnej rodziny, narodu, religii i kultury; 

 

 posiada wiedzę o sobie i najbliższych osobach; 

 

 umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można 

podawać takie informacje; 

 

 odtwarza w zabawie tematycznej zaobserwowane zachowania społeczne;  

 

 komunikuje się z otoczeniem w sposób jasny i czytelny;  

 

 pomaga innym w miarę swoich możliwości; 

 

 rozumie znaczenie uniwersalnych wartości i norm w kontaktach społecznych;  

 

 kształtuje otwartość na drugiego człowieka, pozytywne zainteresowanie innymi ludźmi, 

dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy nimi;  

 

 kształtuje umiejętność odczytywania własnych emocji i radzenia sobie z nimi w sposób 

akceptowany społecznie;  

 

 poznaje sposoby skutecznego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych;  

 

 kształtuje umiejętność odczytywania emocji, pragnień, potrzeb i intencji innych osób oraz 

odpowiadania na nie w zgodzie ze sobą i regułami porządku społecznego; 

 

 podejmuje próby nawiązywania, kształtowania i podtrzymywania różnorodnych kontaktów 

społecznych: z osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi;  

 

 kształtuje umiejętność skutecznej i przyjaznej współpracy w grupie;  

 

 kształtuje wrażliwość na różnorodne potrzeby innych osób;  

 

 rozwija umiejętność wzajemnej pomocy;  

 

 rozwija umiejętność proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych;  

 

 kształtuje zdolność udzielania pochwał innym dzieciom;  

 



 kształtuje umiejętność współdziałania podczas wspólnych występów, organizowania zabaw i 

zajęć;  

 

 kształtuje umiejętność odróżniania dobra i zła; 

 

 poznaje w działaniu uniwersalne wartości takie jak: szacunek dla innych ludzi, zwierząt i 

środowiska naturalnego, poszanowanie godności, prawdomówność, sprawiedliwość, 

pracowitość, uczciwość, uczynność, koleżeństwo, współdziałanie, piękno (w sensie 

estetycznym), punktualność;  

 

 kształtuje postawę otwartości na inność jako źródło bogactwa i różnorodności (unikanie 

uprzedzeń, stygmatyzacji i stereotypów);  

 

 ćwiczy umiejętność interpretowania świata zgodnie z przyjętym systemem wartości, bez  

oceniania innych;  

 

 podejmuje (adekwatnie do wieku i rozwoju) rozmowy na tematy egzystencjalne, etyczne i 

moralne; 

 

 kształtuje świadomość wartości innych tradycji rodzinnych, narodowych, kulturowych i 

religijnych i szacunku dla nich; 

 

 rozwija umiejętność tworzenia inscenizacji przedstawiających elementy tradycji narodowej i 

kulturowej;  

 

 poznaje wytwory kultury narodowej oraz innych kultur (muzea, wystawy, koncerty, oglądanie 

dzieł sztuki, obrazów); 

 

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych osób. 

 

 

4.Poznawczy obszar rozwoju dziecka  

 

 Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za 

pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji 

plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i 

materiału naturalnego. 

 

 Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za 

pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i 

osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne 

dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych, prostych fonetycznie 

słowach.  

 



 Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, 

byty realistyczne od fikcyjnych.  

 

 Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, 

odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych 

dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.  

 

 Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w 

prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i 

rozwiązuje zagadki.  

 

 Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy 

żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom.  

 

 Eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię 

muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do 

muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz 

wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł 

dźwięku; śpiewa piosenki dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie 

uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi 

środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, 

piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, 

charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji 

uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w 

skupieniu słucha muzyki. 

 

 Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy 

proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty liter, cyfr, kreśli 

wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, 

narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, 

samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w 

przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru. 

 

 Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w 

otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.  

 

 Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, 

hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, 

przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest 

jednym z krajów Unii Europejskiej.  

 

 Wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje 

przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, 

liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na 

wybraną cechę. 



 Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty 

w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im 

znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).  

 

 Eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, 

wykorzystując np. dłoń, stopę, but. 

 

 Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w 

stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą.  

 

 Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania 

innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry 

oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje 

dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od 

poprawnego. 

 

 Posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi 

następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, 

nazwami dni tygodnia i miesięcy. 

 

 Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie do 

czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.  

 

 Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. tęcza, deszcz, burza, 

opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, 

dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr 

przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.  

 

 Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowanie 

przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.  

 

 Wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, 

czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód. 

 

 Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy 

w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa 

wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych 

czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny 

sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, 

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.  

 

 Reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i 

zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach; powtarza 

rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek 

opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło 

(symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej.  



 

 Reaguje na proste polecenie w języku regionalnym, używa wyrazów i zwrotów mających 

znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach; powtarza rymowanki i proste 

wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub 

czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej 

wspólnoty regionalnej . 

 

 


