Zachowanie
Uczennica przestrzega zasad kultury słowa i zna zasady bezpiecznego zachowania. Potrafi współpracować w zespole. Jest życzliwa, pogodna, chętnie pomaga innym, choć nie zawsze pamięta o swoich obowiązkach. Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych. Jest niepewna w swych działaniach.
Zajęcia edukacyjne
Uczennica wypowiada się poprawnie zbudowanymi, ale krótkimi zdaniami. Czyta wolno opracowany tekst i rozumie treści po wielokrotnym przeczytaniu. Zna zasady ortograficzne, ale nie zawsze je stosuje. Prawidłowo wykonuje działania w zakresie 100. Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. Posiada podstawową wiedzę o otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej. Chętnie uczestniczy w zajęciach artystycznych i ruchowych. Dba o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę. Wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego opanowała w stopniu dostatecznym.
Zachowanie
Zna i respektuje zasady dotyczące norm współżycia w klasie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i wykazuje się dużą inicjatywą. Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych. Jest pracowita, obowiązkowa, zawsze przygotowana do zajęć. Wykazuje się wysoką kulturą.
Zajęcia edukacyjne
Potrafi uważnie słuchać wypowiedzi nauczyciela i innych rozmówców. Samodzielnie tworzy wielozdaniowe wypowiedzi. Posiada bogate słownictwo. Czyta płynnie, biegle i wyraziście. Rozumie czytany tekst. Pisze starannie i przestrzega poprawności ortograficznej w zakresie poznanych zasad. Potrafi zastosować poznane wiadomości w praktyce. Poszukuje twórczych rozwiązań problemów. Posiada rozległą wiedzę o otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej. Samodzielnie analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe. Samodzielnie i sprawnie wykonuje obliczenia w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych do 1000. Wykazuje dużą pomysłowość i oryginalność w wykonywanych pracach artystycznych. Chętnie uczestniczy w zajęciach fizycznych. Wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego opanowała w stopniu bardzo dobrym.
Zachowanie
Chętnie podejmuje obowiązki i zadania. Jest samodzielny, systematyczny, konsekwentny i pracowity. Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych. Potrafi współdziałać w grupie i przestrzega obowiązujących reguł postępowania. Jest kulturalny, życzliwy i uczynny.


Zajęcia edukacyjne
Potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie na różne tematy. W wypowiedziach stosuje w większości zdania rozwinięte, poprawne pod względem gramatycznym 
i stylistycznym. Zna zasady ortografii.. Czyta płynnie i wyraziście przygotowany tekst i rozumie przeczytane treści. Posiada rozległą wiedzę o otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej. Prawidłowo wykonuje działania w zakresie 100. Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. Potrafi wyrazić nastrój środkami plastycznymi, muzycznymi i ruchowymi. Dba o sprawność fizyczną, zdrowie i higienę. Wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego opanował w stopniu dobrym.


Zachowanie
Uczennica chętnie podejmuje obowiązki i zadania. Jest samodzielna, systematyczna, konsekwentna i pracowita. Wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych. Potrafi współdziałać w grupie i przestrzega obowiązujących reguł postępowania. Jest kulturalna, życzliwa i uczynna.Obiektywnie ocenia pracę własną i kolegów.
Zajęcia edukacyjne
Potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie na różne tematy. W wypowiedziach stosuje zdania rozwinięte w większości poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym. Zna zasady ortografii lecz nie zawsze je stosuje. Czyta płynnie i wyraziście przygotowany tekst i rozumie przeczytane treści.
Posiada  wiedzę o otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej. Dokonuje obliczeń w zakresie 100. Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe. Potrafi wyrazić nastrój środkami plastycznymi, muzycznymi i ruchowymi. Wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego opanowała w stopniu dostatecznym.





