
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wprowadziło z rokiem szkolnym  2009/2010 zmiany w edukacji  dziecka. Pierwsi
uczniowie objęci reformą są obecnie w klasach drugich, a za kilka miesięcy będą kontynuować naukę w klasie trzeciej. 

Nowa Podstawa programowa określa wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę klasę I oraz  klasę III szkoły podstawowej. 
Nie zawiera wyszczególnienia, co powinien umieć uczeń kończący klasę II. 

Wychodząc temu naprzeciw, uczestnicy szkolenia Nowa podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej, zorganizowanego 30 marca
2011r.  
w W-MODN Filia w Ełku, przeanalizowali Podstawę programową w zakresie poszczególnych treści edukacji polonistycznej dla klasy I i III
oraz zaproponowali treści, które  mogliby realizować  wszyscy nauczyciele w klasach II.

Wypracowane warsztatowo treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy II szkoły podstawowej są o tyle uniwersalne,  
że  uwzględniają  wykorzystanie  przez  nauczycieli  różnych  pakietów.  Ma  to  wpływ  na  czas  i  sposób  realizowania  treści  nauczania  i
uwzględnia nie tylko materiał dostępny w podręcznikach, ćwiczeniach i innych materiałach proponowanych przez wydawnictwa, ale także
indywidualny rozwój dzieci, ich gotowość do kształcenia, okoliczności towarzyszące edukacji (  np. to, co w jednym zespole nauczyciel
wprowadzi w klasie I, w innych może być wprowadzone w klasie II lub III). 

Proponowany materiał nie jest obowiązkowy - stanowi jedynie propozycję treści nauczania w kl. II powstałą w wyniku uważnego odczytania
Podstawy programowej.   Jeżeli  w szkole jest  kilkoro nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej  i  wszyscy pracują na tym samym pakiecie,
zaproponowane przez nas dla klasy II treści mogłyby być  przedyskutowane, a następnie uwzględnione w planach pracy.  Polecamy również,
by podczas  sprawdzania wiadomości i umiejętności proponowane treści znalazły się w pracach kontrolnych.



 TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

Klasa I (propozycja) Klasa II (propozycja ) Klasa III
UCZEŃ

1) w zakresie umiejętności społecznych 
warunkujących porozumiewanie się i 
kulturę języka:
a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha
ich wypowiedzi i chce zrozumie
, co przekazują; komunikuje w jasny 
sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, 
odczucia,

-  słucha i rozumie,
 - wykonuje polecenia,
- próbuje nazwać uczucia i określić 
sytuacje społeczne,

1) korzysta z informacji:
a) uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z 
przekazywanych informacji,
3) tworzy wypowiedzi:
b) dobiera właściwe formy komunikowania się w 
różnych sytuacjach społecznych,

1) w zakresie umiejętności społecznych 
warunkujących porozumiewanie się i 
kulturę
języka:
b) w kulturalny sposób zwraca się do 
rozmówcy, mówi na temat, zadaje
pytania i odpowiada na pytania innych 
osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, 
np. nie mówi zbyt głośno,

- rozumie różnice w sposobie 
komunikowaniu się
 (np. ze względu na wiek),
- utrwala słownictwo poznane na 
lekcjach,
- poszerza i wzbogaca słownictwo 
dotyczące codziennej konwersacji,
- stosuje formy grzecznościowe,

1) w zakresie umiejętności społecznych 
warunkujących porozumiewanie się i kulturę 
języka:
a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich 
wypowiedzi i chce zrozumie
, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje 
spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi 
na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych 
osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi 
zbyt głośno,
c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z 
życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane 
literaturą;
3) tworzy wypowiedzi:
b) dobiera właściwe formy komunikowania się w 
różnych sytuacjach  społecznych,
d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie 
artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i 



właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym
i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,

1) w zakresie umiejętności społecznych 
warunkujących porozumiewanie się i 
kulturę
języka:
c) uczestniczy w rozmowie na tematy 
związane z życiem rodzinnym i szkolnym, 
także inspirowane literaturą;

- poszerza słownictwo m.in. dotyczące 
rodziny, szkoły, przeczytanych tekstów, 
- ocenia postępowanie bohaterów,

1) korzysta z informacji:
b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I 
etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,
2) analizuje i interpretuje teksty kultury: 
d) ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, 
czyta wybrane przez siebie i wskazane przez 
nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,
3) tworzy wypowiedzi:
c) uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela 
odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres
słownictwa i struktur składniowych,

2) w zakresie umiejętności czytania i 
pisania:
a) rozumie sens kodowania oraz 
dekodowania informacji; odczytuje 
uproszczone rysunki, piktogramy, znaki 
informacyjne i napisy,

- ćwiczy czytanie
 ze zrozumieniem,
- sam koduje i dekoduje informacje,

1) korzysta z informacji:
c) wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę 
możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii 
przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,

2) w zakresie umiejętności czytania i 
pisania:
b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i 
rozumie proste, krótkie teksty,

- układa wyrazy zgodnie 
z kolejnością liter w alfabecie,

1) korzysta z informacji:
b) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I 
etapie edukacyjnym i  wyciąga z nich wnioski,
2) analizuje i interpretuje teksty kultury: 
c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem 
interpunkcji i intonacji,

2) w zakresie umiejętności czytania i 
pisania:
c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, 
pisze z pamięci; dba o estetykę i 
poprawność graficzną pisma (przestrzega 
zasad kaligrafii),

- gromadzi słownictwo 
do danego tematu,
- tworzy wypowiedzi w formie pisemnej 
( opis, zaproszenie, ogłoszenie, list, 
życzenia) oraz kilkuzdaniowe 
wypowiedzi), 
- posługuje się zasadami ortografii 

1) korzysta z informacji:
d) zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, notatka 
do
kroniki; zawiadomienie, list; potrafi z nich korzysta
;
3) tworzy wypowiedzi:
a) w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniow  ą 



wymiennej (rz,ó,ż),
 - nauka o języku (rozpoznaje 
rzeczownik, czasownik, przymiotnik, 
rodzaje rzeczowników, liczbę 
pojedynczą i mnogą, czasy 
czasowników),

wypowied  ź  , krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, 
ż  yczenia, zaproszenie,
f) pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad 
kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, 
ortograficzną oraz interpunkcyjną,
g) przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w 
miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje 
pisemne zadania domowe.

2) w zakresie umiejętności czytania i 
pisania:
d) posługuje się ze zrozumieniem 
określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba,
zdanie,

-ustnie (rozmowa) i pisemnie posługuje 
się  formą dialogu,
- rozróżnia samogłoski
 i spółgłoski,
- zna rodzaje zmiękczeń,
- dzieli wyrazy na sylaby,
- układa zdania i wyrazy
 z rozsypanek,
- porządkuje zdania zgodnie 
z podanym kryterium,

3) tworzy wypowiedzi:
e) dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli 
wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w 
tekście,

3) w zakresie umiejętności wypowiadania
się w małych formach teatralnych:
c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. 
wiersze, piosenki, fragmenty
prozy.

- zna i stosuje znaki interpunkcyjne . , : -
? ! 
- mówiąc, czytając, recytując posługuje 
się  właściwą intonacją,
- zna podstawowe skróty (np. str., godz., 
nr, pt., r., kg, l, m, ul., dag, min.)

2) analizuje i interpretuje teksty kultury: 
c) czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem 
interpunkcji i intonacji,
3) tworzy wypowiedzi:
d) dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie 
artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i 
właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym
i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,


	Klasa III

