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uwa�ga!�na�le�ży�się�z�ni�mi�za�po�znać�przed�przy�stą�pie�niem�do�spraw�dza�nia�umie�jęt�no�ści
i wia�do�mo�ści�ucznia.

część�pierw�sza�–�za�da�nia�wy�ko�ny�wa�ne�in�dy�wi�du�al�nie

1. na uczy ciel nie ko men tu je po praw no ści wy ko ny wa nia przez dziec ko po szcze gól nych za -
dań, je dy nie ob ser wu je i no tu je spo strze że nia w ar ku szu.

2. Ba da nie moż na roz ło żyć na kil ka dni. na przy kład jed ne go dnia prze pro wa dzić z każ -
dym uczniem kil ka wy bra nych za dań, a w ko lej nych dniach – pa rę na stęp nych. 

3. Za cho wa nie ko lej no ści za dań in dy wi du al nych zwy kle nie jest ko niecz ne. nie na le ży jed -
nak zmie niać ko lej no ści za da nia dru gie go i trze cie go, a za da nie dwu na ste po win no roz -
po czy nać część ba da ją cą umie jęt no ści ma te ma tycz ne. 

Orien�ta�cja�W�sche�ma�cie�cia�ła�i�prze�strze�ni�

na uczy ciel wy mie nia ko lej ne po le ce nia i ob ser wu je za cho wa nie ucznia.
Pod kre śla te czyn no ści, któ re zo sta ły wy ko na ne po praw nie. 

Po le ce nie dla ucZnia: 
Stań na prze ciw ko mnie i rób to, o co po pro szę. 
– Po każ pra wą rę kę.
– Po każ pra wą no gę.
– Klep nij się w le we ko la no.
– do tknij pra wą rę ką le we go ucha.
– do tknij mo jej pra wej rę ki.
– Po patrz do gó ry.
– Spójrz w le wo.
– Zrób dwa kro ki do ty łu.
– Po łóż wo re czek pod krze słem.
– Po łóż wo re czek mię dzy krze sła mi.

umie�jęt�nOść�czy�ta�nia

na uczy ciel dys po nu je ze sta wa mi do czy ta nia na trzech po zio mach trud -
no ści: po ziom pierw szy – wy ra zy (za�łącz�nik�1a), po ziom dru gi – zda nia
zbu do wa ne z wy ra zów bez „pol skich” li ter i dwu zna ków (za�łącz�nik�1b),
po ziom trze ci – zda nia skła da ją ce się z wy ra zów za wie ra ją cych wszyst kie
li te ry i dwu zna ki (za�łącz�nik�1c). Je że li dziec ko nie po ra dzi so bie z czy ta -
niem na pierw szym po zio mie trud no ści, nie na le ży pro po no wać mu czy -
ta nia ko lej nych ze sta wów, lecz przejść do spraw dze nia zna jo mo ści li ter.
na to miast je śli dziec ko prze czy ta tekst na trze cim po zio mie trud no ści, nie
ma po trze by spraw dza nia zna jo mo ści li ter.
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Gdy dziec ko czy ta, na uczy ciel pod kre śla sło wa, któ re prze czy ta ło po praw -
nie – rów nież wte dy, gdy sa mo dziel nie po pra wi ło błąd. Jed no cze śnie
uważ nie ob ser wu je tech ni kę czy ta nia i no tu je spo strze że nia (patrz „uwa -
gi na uczy cie la” za miesz czo ne po ni żej). 

Po le ce nie dla ucZnia:
Prze czy taj.

• Pierw szy po ziom trud no ści: 
ul, Ewa, kot, do my, ma ki, dro ga, Bu rek, mik ser, pla ne ta, Wal de mar.

• dru gi po ziom trud no ści: 
To jest dom Eli i Dar ka. Ten do mek jest ma ły. Ma tyl ko dwa okna. Za dom -
kiem stoi ro wer ta ty. A tam za pło tem jest ko tek Pso tek.

• Trze ci po ziom trud no ści: 
To jest szko ła. Do kla sy pierw szej A cho dzą Ha lin ka i Cza rek. Obo je chęt nie
się uczą. Lu bią pi sać, czy tać, li czyć i ćwi czyć w sa li gim na stycz nej. Po lek cjach
ba wią się w świe tli cy z in ny mi dzieć mi. Co dzień z ra do ścią idą do szko ły!

uwa�gi�na�uczy�cie�la�
Po ni żej wy mie nio no spo strze że nia, ja kie na uczy ciel mo że mieć na te mat tech ni ki czy -
ta nia ucznia. na le ży pod kre ślić wła ści we stwier dze nie i za zna czyć po ziom trud no ści,
na któ rym uczeń wy ko nał za da nie. 
uczeń:  
– czy ta ca ły mi wy ra za mi,
– czy ta sy la ba mi,
– gło sku je z syn te zą,
– gło sku je bez syn te zy, 
– czy ta tech ni ką mie sza ną (na le ży krót ko opi sać: ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................).

zna�jO�mOść�li�ter�dru�kO�Wa�nych�–�Wiel�kich�i�ma�łych

dziec ko czy ta li te ry (za�łącz�nik�2a) – bez dwu zna ków i li ter ze zna ka mi
dia kry tycz ny mi. na uczy ciel za zna cza li te ry, któ re dziec ko zna. Je śli dziec -
ko wy ka zu je się zna jo mo ścią więk szo ści li ter, na uczy ciel po wi nien rów -
nież spraw dzić zna jo mość dwu zna ków i „pol skich” li ter (za�łącz�nik�2b).
W ar ku szu do no to wa nia spo strze żeń na le ży za zna czyć po ziom trud no ści.

Po le ce nie dla ucZnia:
Prze czy taj li te ry.

• Pierw szy po ziom trud no ści: 
s, j, d, l, u, c, e, g, y, h, w, i, a, k, m, b, n, p, t, z, r, o, f
T, C, E, G, A, K, U, H, Z, J, L, B, M, I, W, N, O, F, P, D, S, R, Y.

• dru gi po ziom trud no ści: 
ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz
Ć, Ł, Ó, Ś, Ź, Ż, Ch, Cz, Dz, Dź, Dż, Rz, Sz.



rOz�Wój�ję�zy�kO�Wy

W za da niach 4–9 na uczy ciel pod kre śla wy ra zy i zda nia, któ rych ana li zy lub syn te zy uczeń
do ko nał po praw nie. 

a. ana li za zda nio wa

na uczy ciel de mon stru je spo sób wy ko na nia za da nia. Wy po wia da je den wy -
raz, na przy kład „pił ka”, kła dzie na sto li ku je den przed miot (pa ty czek,
klo cek, gu zik), do ty ka go i po wta rza wy raz. Po tem wy po wia da zda nie trzy -
wy ra zo we, na przy kład: „To jest To mek”, kła dzie trzy przed mio ty, po wo li
po wta rza zda nie i do ty ka ko lej nych przed mio tów w trak cie wy ma wia nia
wy ra zów. 

Po le ce nie dla ucZnia:
• Po łóż ty le pa tycz ków (kloc ków, gu zi ków), ile usły szysz wy ra zów. Po -

wtórz te wy ra zy. Zrób to tak jak ja. 
• Wy ra zy i zda nia do ana li zy zda nio wej: ołó wek / Sa mo chód je dzie. /  Ku -

bek jest żół ty. / Ewa ma lal kę. / To są za baw ki Dar ka.

uwa�gi�na�uczy�cie�la�
na le ży za zna czyć po praw ne stwier dze nie.
uczeń: 
– po praw nie wy ko nu je za da nie,
– po praw nie wy ko nu je za da nie w za kre sie nie większym niż trzy wyrazy,
– po praw nie wy ko nu je za da nie w za kre sie jed ne go – dwóch wy ra zów,
– nie po tra fi wy ko nać za da nia. 

B. ana li za sy la bo wa 

na uczy ciel de mon stru je dziec ku spo sób wy ko na nia za da nia – wy po wia da
sło wo „sa ła ta” z po dzia łem na sy la by i kla śnię ciem za zna cza każ dą sy la bę. 

Po le ce nie dla ucZnia:
Po dziel na sy la by sło wa, któ re po wiem. Zrób to tak jak ja. 
Wy ra zy do ana li zy sy la bo wej: ko tek, To mek, ma szy na, ro we rek, dom. 

uwa�gi�na�uczy�cie�la�
na le ży za zna czyć po praw ne stwier dze nie.
uczeń: 
– poprawnie dzieli na sylaby wszystkie podane słowa,
– poprawnie dzieli na sylaby niektóre z podanych słów,
– nie potrafi wykonać zadania. 
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