
         ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI  3-4 letnich.  Rok szkolny 2016/2017r. 

  Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej    
                                                             - omówienie prowadzenia 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  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. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi 

i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 
125 punktów możliwych do zdobycia   

I pół. 

Liczba A 

II pół.  

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 

1 Chętnie przebywa w grupie    
2 Współdziała  z dziećmi w zabawie    
3 Jest otwarte w kontaktach z dorosłymi    
4 Przestrzega zasady  i   normy ustalone w grupie    
5 Podaje swoje imię i  nazwisko    
                                                                                   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.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 

kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu  

i porządku. 
125 punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

 

Przyrost w/u  

II– I = 

6 Samodzielnie myje ręce i wyciera    
7 Samodzielnie korzysta z toalety    
8 Samodzielnie rozbiera się i ubiera    
9 Samodzielnie je    
10 Sprząta po zabawie    
                                                                     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 

3.  Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci. 
                       75   punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół.  

Liczba  A 

Przyrost w/u 

II– I = 
11 Mówi zrozumiale o swoich potrzebach  i decyzjach  – mowa komunikatywna    
12 Uważnie słucha wypowiedzi innych    
13 Logicznie  odpowiada  na pytania    
                                                                          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 

4.  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
                                     50  punktów możliwych do zdobycia   

I pół. 

Liczba A 

II pół 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 

14 Dopasowuje obrazki wg kolejności występowania po sobie (co było najpierw, co było potem)    
15 Dobiera obrazki w pary: co do czego pasuje (np. pies-buda, kotek- mleko)    
                                                                                               50  punktów  możliwych                     Razem:    
Wnioski po I półroczu:    

Wnioski po II półroczu:    Na 50  punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ………. – przyrost wiedzy w II półroczu 

nastąpił o ……….. punkty 
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5.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 
 
                                                                                                100  punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 

II pół.  

Liczba  A 

 

Przyrost u/w 

II– I = 

16 Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych    
17 Sprawnie  biega    
18 Sprawnie  czworakuje    
19 Utrzymuje równowagę przechodząc po szerokiej ławce    

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 ……….. punkty 

 6.  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz 

innych. 
                                100  punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 

20 Wie do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku  pożaru, wypadku, choroby    
21 Wie , gdzie przechodzi się przez jezdnię    
22 Zna zasady zachowania się w kontaktach z obcymi    
23 Wie, gdzie można bawić się bezpiecznie    
                                                                                     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 ……….. 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 = 
24 Powtarza z pamięci krótki tekst    
25 Naśladuje ruchem, mową i mimiką wskazane  zwierzę (np. kota)    
26 Uczestniczy w występach  dla rodziców    
                                                                                         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 = 

27 Chętnie śpiewa    
28 Chętnie uczestniczy w zabawach tanecznych i ilustrowanych ruchem    
29 Potrafi dostosować swój ruch do zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku      
30 Podejmuję grę na instrumentach  perkusyjnych    
                                                                                          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 ……….. punkty 

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

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I = 
31 Potrafi  rysować kredkami    
32 Potrafi lepić z plasteliny      
33 Potrafi malować farbami    
34 Rozpoznaje i nazywa kolory    



,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,, 

 

////////////////// 

,,, 

                                                                                  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 

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 = 

35 Potrafi budować z klocków  różne budowle    
36 Wskazuje i nazywa urządzenia gospodarstwa domowego    
37 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.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń. 
                                         50   punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

 

Przyrost u/w 

II– I = 

38 Potrafi  nazywać zjawiska atmosferyczne (deszcz, burza, tęcza, wiatr)    
39 Potrafi dobrać ubranie do odpowiedniej pogody    
                                                                                          50 punktów możliwych do zdobycia    Razem:    
Wnioski po I półroczu:    

Wnioski po II półroczu:  Na 50  punktów możliwych do zdobycia  dzieci osiągnęły ……. – przyrost wiedzy w II półroczu nastąpił 

o ………. punktów 

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

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

 

Przyrost u/w 

II– I = 

40 Klasyfikuje zwierzęta  na  leśne i z gospodarstwa wiejskiego    
41 Wie , co jest potrzebne do życia zwierzętom np. psu (pokarm, woda,  legowisko – buda, opiekun)    
42 Wie , co robi niedźwiedź i jeż  

w okresie zimy   
   

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 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci – edukacja 

matematyczna       100 punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

Przyrost  u/w 

II– I = 

43 Wyodrębnia i liczy przedmioty  w zakresie  4 – ile jest?    
44 Określa i nazywa położenie przedmiotów w przestrzeni (na. pod, za, obok, przed)    
45 Klasyfikuje przedmioty wg jednej (3-latki) lub 2 cech (4-latki)    
46 Wymienia pory roku w  kolejności występowania    
                                                                                          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 

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w 

zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym 

uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).  
                                                                      125  punktów możliwych do zdobycia 

I pół. 

Liczba A 
II pół. 

Liczba  A 

 

Przyrost u/w 

II– I = 

47 Dobiera w pary dwa takie same przedmioty, obrazki,    
48 Składa bez wzoru obrazki złożone z kilku elementów    
49 Skupia uwagę w czasie czytania opowiadań, bajek    
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50 Posługuje się  ręką ….. (prawą, lewą)    
51 Potrafi posługiwać się nożyczkami- wycina proste kształty    
                                                                                    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 

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

I pół. 

Liczba A 

II pół. 

Liczba  A 

Przyrost u/w 

II– I 

52 Wymienia imiona rodziców    
53 Podaje nazwę miasta w którym mieszka    
54 Podaje nazwę kraju w którym mieszka – wie jakiej jest narodowości    
55 Rozpoznaje godło i flagę państwową    
                                                                                  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 


