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ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI 5-6 letnich . Rok szkolny 2016/2017r. 

Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej    
                                                             - omówienie prowadzenia diagnozy i  obserwacji, - wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci.  

Przyrost wiedzy i umiejętności dzieci oceniamy podliczając całą grupę  - bierzemy pod uwagę  tylko umiejętności  w pełni ukształtowane  - poziom A.   

 Pozostałe poziomy oznaczają, że należy je jeszcze kształtować,  więc po analizie  i wyciągnięciu wniosków wskazują kierunki pracy z dziećmi.  

W drugim półroczu podliczamy, czy nastąpił przyrost umiejętności / wiedzy  odejmując od  liczby A z II  półrocza  liczbę A z I półrocza.  

(  Punkty do zdobycia  -  liczba  umiejętności sprawdzanych  x  liczba dzieci z grupy (np. 25 dzieci)   Przykładowo:  10 umiejętności społecznych  x 25  dzieci  

w założeniu , jeżeli wszystkie by opanowały  to grupa zdobyłaby 250  punktów)    
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 1.Umiejętności społeczne 
125 punktów możliwych do zdobycia   

I pół. 

Liczba A 

II pół.  

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 

1 Umie się przedstawić     
2 Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami  i dorosłymi    
3 Grzecznie zwraca się do innych     
4 Przestrzega reguły , zasady i normy ustalone w grupie    
5 W miarę samodzielnie radzi sobie w różnych  sytuacjach życiowych    
                                                                                   125 punktów możliwych do   zdobycia                             Razem  

                                   
   

Wnioski po I półroczu:   

Wnioski po II półroczu:   Na 125 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 

 2. Czynności samoobsługowe – samodzielność 
75 punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

 

Przyrost w/u  

II– I = 

6 Samo  wykonuje czynności higieniczno-sanitarne (mycie rąk itd.)    
7 Samodzielnie ubiera i rozbiera się    
8 Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu    
                                                  Razem     
Wnioski po I półroczu:  

Wnioski po II półroczu: :   Na 75 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 

3. Mowa dziecka 
                       75   punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół.  

Liczba  A 

Przyrost w/u 

II– I = 
9 Badanie logopedyczne – (wada lub brak bez oceny A,B,C,D)    
10 W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.    
11 Uważnie słucha  pytań i  udziela logicznych odpowiedzi    
12 Formułuje dłuższe wypowiedzi  np. opisuje obrazek    
                                                                                                             75    pkt. możliwych                Razem:  

 
   

Wnioski po I półroczu : 

Wnioski po II półroczu:  Na 75  punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 

4. Czynności intelektualne- poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia                                              
      75  punktów możliwych do zdobycia   

I pół. 

Liczba A 

II pół 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 
13 Odróżnia zmiany odwracalne nieodwracalne    
14 Klasyfikuje obiekty w sensowny sposób (to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te inne)    
15 Łączy przyczynę ze skutkiem (ustala kolejność wydarzeń)      
                                                                                               75  pkt. możliwych                     Razem:    
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Wnioski po I półroczu:    

Wnioski po II półroczu:    Na 75  punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 

5.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 
 
                                                                                                125   punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół.  

Liczba  A 

 

Przyrost u/w 

II– I = 

16 Orientuje się jak dbać o swoje zdrowie  (co służy zdrowiu, a co nie)    
17 Jest sprawne fizycznie    
18 Poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne ( np. przejście po ławeczce, stanie na jednej nodze)    
19 Prawidłowo wykonuje ruchy naprzemienne (np. przeskoki z nogi na nogę, czworakowanie)    
20 Potrafi rzucać i łapać piłkę    

125   punktów możliwych do zdobycia    Razem:     
Wnioski po I półroczu:   

Wnioski po II półroczu:   Na 125 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 

 6.  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz 

innych. 
125  punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 

21 Wie jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia    
22 Zna numery alarmowe    
23 Potrafi prawidłowo przejść przez jezdnię.    
24 Potrafi wskazać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt    
25 Wskaże miejsca  bezpiecznej zabawy dla dzieci    
                                                                                     125  punktów możliwych do zdobycia             Razem:    
Wnioski po I półroczu:   

Wnioski po II półroczu:    Na 125 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem  i aktorem 
                                                                               75   punktów możliwych do zdobycia      

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 
26 Chętnie uczestniczy w uroczystościach poprzez recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek itp.    
27 Recytuje krótkie teksty odtwarzając wiernie ich treść    
28 Odgrywa role w zabawach    
                                     75   punktów możliwych do zdobycia            Razem:     
Wnioski po I półroczu:    

Wnioski po II półroczu: Na 75 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu nastąpił 

o ……….. punkty 

8.  Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności 

muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).  
                                                                 100  punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 

31 Śpiewa łatwe piosenki z repertuaru dziecięcego    
32 Chętnie uczestniczy w tańcach i zabawach tanecznych.    
33 Dostrzega  zmiany charakteru muzyki  ( dynamiki, tempa i wysokości dźwięku )  i wyraża je ruchem     
34 Chętnie gra na  instrumentach perkusyjnych wyrażając np. stany emocjonalne, charakter muzyki itd.    
                                                                                          100    punktów możliwych do zdobycia        Razem :    
Wnioski po I półroczu:    
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Wnioski po II półroczu:   Na 100 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne 
                            75  punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 
35 Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych      
36 Wykonuje  rysunki bogate w szczegóły    
37 Potrafi narysować postać ludzką    
                                                                                   75   punktów możliwych do zdobycia           Razem:                                                                  
Wnioski po I półroczu:   

Wnioski po II półroczu: Na 75 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły …..– przyrost wiedzy w II półroczu nastąpił o 

……. punktów 

10.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy 

konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 
                                      75   punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 

38 Potrafi budować z klocków  różne budowle    
39 Wskazuje i nazywa urządzenia gospodarstwa domowego    
40 Zna zagrożenia i zasady korzystania z domowych urządzeń  technicznych    
                                                                                    75  punktów możliwych do zdobycia        Razem:    
Wnioski po I półroczu:   

 

Wnioski po II półroczu: Na 75 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły …. – przyrost wiedzy w II półroczu nastąpił o  

…….. punktów 

11. Rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i unikanie zagrożeń 
                                         75   punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

 

Przyrost u/w 

II– I = 

41 Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne  występujace w rożnych porach roku     
42 Potrafi dobrać ubranie do odpowiedniej pogody    
43 Wie, jak się chronić przed niebezpieczeństwami wynikającymi z pogody ( ochrona przed słońcem, burzą, 

mrozem, deszczem  )   
   

                                                                                          75 punktów możliwych do zdobycia    Razem:    
Wnioski po I półroczu:    

Wnioski po II półroczu:  Na 75  punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ……. – przyrost wiedzy w II półroczu nastąpił 

o ………. punktów 

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt 
100   punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

 

Przyrost u/w 

II– I = 

44 Klasyfikuje zwierzęta  na  leśne, wodne, egzotyczne i z gospodarstwa wiejskiego    
45 Wie , co jest potrzebne do rozwoju roślin (woda, światło, temperatura , wilgotność)    
46 Wie , co jest potrzebne do życia  np. pieskowi  (woda, pokarm , legowisko, opiekun  itd.)    
47 Potrafi wskazać zmiany w wyglądzie drzewa (np. owocowego) w poszczególnych porach roku    

100  punktów możliwych do zdobycia           Razem:    
Wnioski po I półroczu:    

Wnioski po II półroczu: Na 100 punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ……….. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ………….punktów 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci – edukacja I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

Przyrost  u/w 

II– I = 
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matematyczna       250  punktów możliwych do zdobycia 
48 Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym    
49 Dodaje i odejmuje w zakresie 10    
50 Porównuje liczebność zbiorów (równoliczne i nierównoliczne)    
51 Zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10    
52 Rozróżnia stronę lewą i prawą    
53 Zna stałe następstwo pór roku ( potrafi je nazwać i wymienić w kolejności występowania)    
54 Zna stałe następstwo dni tygodnia ( potrafi je nazwać i wymienić w kolejności występowania)    
55 Zna stałe następstwo miesięcy w roku  ( potrafi je nazwać i wymienić w kolejności występowania)    
56 Rozróżnia i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)    
57 Klasyfikuje obiekty wg przynajmniej 2 cech (wielkość, kolor, kształt, przeznaczenie) 

 
   

                                                                                          250    punktów możliwych do zdobycia          Razem:     
  Wnioski po I półroczu:    

Wnioski po II półroczu: Na 250  punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………….– przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ………..  punktów 

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w 

zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym 

uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).  
350  punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

 

Przyrost u/w 

II– I = 

58 Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru    
59 Potrafi rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazku    
60 Dysponuje prawidłową sprawnością manualną rąk       
61 Słucha opowiadań, baśni i rozmawia o nich    
62 Rozumie sens informacji podanych w symboli    
63 Układa krótkie zdania    
64 Dzieli zdania na wyrazy,     
65 Dzieli wyrazy na sylaby;    
66 Wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;    
67 Układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;    
68 Kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;    
69 Prawidłowo trzyma nożyczki i potrafi się nimi posługiwać      
70 Prawidłowo trzyma przybory piśmienne (ołówek, mazak)      
71 Lateralizacja  (prawostronna,lewostronna, skrzyżowana)    
                                                                                    350   punktów możliwych do   zdobycia          Razem:                       
Wnioski po I półroczu:    

 
Wnioski po II półroczu:  Na 350  punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne 
                                                                                                          125  punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I 

72 Wymienia imiona rodziców    
73 Podaje nazwę miasta w którym mieszka    
74 Podaje nazwę kraju w którym mieszka    
75 Wie, że stolicą Polski jest Warszawa;    
76 Rozpoznaje godło  i flagę państwową    
                                                                                  125   punktów możliwych do zdobycia                Razem:                                               
Wnioski po I półroczu:   

 Wnioski po II półroczu: Na 125  punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły…………..– przyrost wiedzy w II półroczu 
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nastąpił o ………….. punktów 


