Wymagania edukacyjne klasa III - język angielski
Podręcznik dla szkoły podstawowej Gold Sparks 3”
2019/2020
Treści nauczania- wymagania szczegółowe
1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków jego samego i jego
najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych
w zakresie tematów zawartych w podręczniku Gold Sparks 3.
2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,
w standardowej odmianie języka:
 reaguje na polecenia;
 rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek
i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem,
mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
 znajduje w wypowiedzi określone informacje.
3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi
pisemne (np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):
 rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;
 znajduje w wypowiedzi określone informacje.
4.W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:
 powtarza wyrazy i proste zdania;
 tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty
z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
 recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie lub
w grupie np. w realizacji małych form teatralnych;
 używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.
5.W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:
 przepisuje wyrazy i proste zdania;
 pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;
 pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie
6.W zakresie reagowania uczeń:
 reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
 przedstawia siebie i inne osoby – mówi np. jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co
potrafi robić;

 zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
 stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np. wita się i żegna, dziękuje, prosi,
przeprasza);
 wyraża swoje upodobania.
7.W zakresie przetwarzania tekstu uczeń:
 nazywa w języku obcym nowożytnym np. osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności –
z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych
i audiowizualnych.
Cele kształcenia:
1.Cele ogólne
Program Gold Sparks dla klasy trzeciej realizuje cele kształcenia zawarte w podstawie
programowej dla I etapu edukacyjnego.
Cele
te
opisują
wymagania
ogólne
edukacji
wczesnoszkolnej
w odniesieniu do czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego,
społecznego i poznawczego.:
1.Obszar fizyczny - uczeń osiąga sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące
umiejętność skutecznego działania i komunikacji;
2. Obszar emocjonalny – uczeń osiąga świadomość przeżywanych emocji i umiejętność
panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający współdziałanie w grupie;
3. Obszar społeczny – umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz
samodzielnej organizacji pracy w małych grupach,
w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;
4.Obszar poznawczy – uczeń osiąga umiejętność rozumienia i używania prostych
komunikatów w języku obcym.
2. Cele szczegółowe
Sprawność słuchania










słucha nagrania, słucha ponownie i powtarza każdą wypowiedź
słucha nagrania i wskazuje przedmioty na obrazku
słucha nagrania piosenki i wykonuje polecenia usłyszane w piosence
wskazuje wymienione przez nauczyciela litery alfabetu
słucha nagrania i zapisuje usłyszane wyrazy i dopasowuje je do ilustracji
słucha nagrania i numeruje ilustracje zgodnie z nagraniem
słucha nagrania i odpowiada yes/no
odgrywa gestem/ruchem czynności wymienione przez nauczyciela
słucha nagrania historyjki obrazkowej, a następnie słucha ponownie i powtarza tekst










słucha opisu zwierzęcia i zgaduje jego nazwę
gra w grę Zabadoo says, w której wykonuje usłyszane polecenia
wskazuje ilustracje, na których znajduje się odczytany przez nauczyciela tekst
układa przedmioty na ławce zgodnie ze wskazówką nauczyciela
wykonuje polecenia nauczyciela, wykonując odpowiednie ruchy
tłumaczy na polski wyrazy i zwroty z wypowiedzi nauczyciela
słucha nagrania i rysuje wskazówki na zegarach zgodnie z podanym czasem
słucha nagrania i śledzi tekst w podręczniku
Sprawność mówienia



















przedstawia się i pozdrawia kolegów/koleżanki
zadaje i odpowiada na pytania, podając imię i wiek
odpowiada na pytania nauczyciela związane z ilustracją
podaje nazwy liter alfabetu
próbuje literować wskazane wyrazy
powtarza po nauczycielu poznane słownictwo
słucha nagrania historyjki i powtarza kwestie swojej postaci
odpowiada na pytania dotyczące wyglądu zwierząt i ich umiejętności
zadaje pytania i odpowiada na pytania kolegi/koleżanki
określa położenie przedmiotów w klasie wskazanych przez nauczyciela
ćwiczy w parach dialogi i odgrywa je przed klasą
słucha nagrania i powtarza tekst linijka po linijce i powtarza cały wierszyk
ustawia wyrazy, tworząc zdania, i odczytuje je na głos
śpiewa piosenkę razem z nagraniem
nazwy artykułów spożywczych
podaje godzinę widoczną na zegarku
powtarza po nauczycielu zdania twierdzące i przeczące o upodobaniach
i umiejętnościach
Sprawność czytania









wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe w opisach cech i umiejętności zwierząt
odczytuje nazwy czynności, wykonuje je ruchem lub gestem i powtarza je
dopasowuje karty obrazkowe do wyrazowych
dopasowuje do siebie części zdań
dopasowuje zwroty z historyjki obrazkowej do ilustracji
rysuje swój dom i opisuje go, a następnie odczytuje zdania na głos
odczytuje kwestie swojej postaci z historyjki obrazkowej

 wybiera słowo niepasujące do pozostałych
 słucha nagrania i śledzi tekst w podręczniku
 ustawia karty z kwestiami z historyjki w odpowiedniej kolejności na tablicy
Sprawność pisania












pisze swoje imię i wiek
dopasowuje liczby do pisemnego zapisu
zapisuje litery alfabetu od A do Z
zapisuje nazwy przedmiotów widocznych na ilustracjach
opisuje zwierzęta przedstawione na obrazkach
uzupełnia luki w tekście z opisem zwierząt, używając wyrazów z ramki, a następnie
koloruje ilustracje
ćwiczy pisownię czasowników oznaczających ruch, a następnie pokazuje czynności
gestem
tworzy zdania z rozsypanki wyrazowej i wskazuje, czy są prawdziwe czy fałszywe
wybiera jedno ze zwierząt i pisze kilka zdań na jego temat, wykorzystując zwroty
z tablicy
uzupełnia opis podanymi wyrazami
tworzy zdania na temat czynności wykonywanych przez postacie na ilustracji
i odczytuje je na głos

Uczeń:
 poprawnie stosuje poznane słownictwo
i struktury z rozdziału Welcome back, w tym liczebniki
11-20, alfabet oraz pytania o wiek i imię oraz odpowiedzi
na nie.
 poprawnie stosuje poznane słownictwo i struktury z
rozdziału 1, w tym nazwy zwierząt, części ciała, cykli
życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch oraz
It can…; It’s got …
 przedstawia się i pozdrawia kolegów/koleżanki
 podaje liczebniki 1-10
 odpowiada na pytania, podając imię i wiek
 zadaje pytania o imię i wiek kolegi/koleżanki, a następnie
odpowiada na jego/jej pytania

Uczeń:
 poprawnie stosuje poznane słownictwo i struktury
z rozdziału 2, w tym nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów
i przedmiotów, zwierząt i ich siedlisk oraz przyimków
określających położenie, a także :Where’s…?; Is there a
….?; Are there…?;There is/are…; It’s In/on/under/over
the….; It’s got…
 uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje
związane z położeniem różnych przedmiotów i zwierząt.
 podaje nazwy pomieszczeń przedstawionych na kartach
obrazkowych
 powtarza po nauczycielu nazwy sprzętów przedstawionych
na kartach obrazkowych i mówi, w jakim pomieszczeniu się
znajdują

 pisze swoje imię i wiek

 powtarza po nauczycielu przyimki określające położenie,
a następnie układa przedmioty na ławce zgodnie ze
wskazówką nauczyciela

 dopasowuje liczby do pisemnego zapisu

 rysuje swój dom, podpisuje pomieszczenia i sprzęty/ meble

 pisze słownie liczby zapisane cyframi

 określa położenie przedmiotów w klasie wskazanych przez
nauczyciela

 powtarza za nauczycielem liczby 11-20

 podaje nazwy liter alfabetu
 wskazuje wymienione przez nauczyciela litery alfabetu
 próbuje literować wskazane wyrazy

 podaje nazwy sprzętów przedstawionych na kartach
obrazkowych

 zapisuje litery alfabetu od A do Z

 odczytuje pytania i zapisuje w zeszycie odpowiedzi
określające położenie sprzętów na ilustracji, a następnie
odczytuje je na głos na podstawie nagrania

 powtarza po nauczycielu nazwy zwierząt

 poznaje nazwy zwierząt na ilustracjach

 literuje nazwy zwierząt

 podaje nazwy urządzeń i mebli znajdujących się na

 literuje imiona postaci z podręcznika

ilustracji
 czyta opisy zwierząt i dopasowuje je do ilustracji,
i powtarza po nauczycielu opisy zwierząt
 podaje nazwy zwierząt przedstawionych na ilustracjach
 opisuje zwierzęta
 odczytuje nazwy czynności, wykonuje je ruchem lub
gestem i powtarza je
 ćwiczy pisownię czasowników oznaczających ruch,
a następnie pokazuje czynności gestem
 dopasowuje opisy zwierząt do ilustracji
 powtarza za nauczycielem etapy cyklu rozwojowego
motyla, a następnie nazywa etapy cyklu żaby i motyla na
podstawie ilustracji
 zapisuje i powtarza nazwy etapy cyklu rozwojowego
żaby i motyla

 podaje nazwy zwierząt znajdujących się na ilustracji
i podaje ich położenie, a następnie zapisuje o tym zdania
w zeszycie
 powtarza i ćwiczy nazwy różnych typów mieszkań
 zadaje pytania i udziela odpowiedzi na temat miejsca
zamieszkania
 powtarza za nauczycielem nazwy zwierząt i ich siedlisk
 podaje nazwy zwierząt i ich siedlisk, odpowiadając na
pytania nauczyciela
 uczeń bez większych problemów czyta wyrazy i teksty
z rozdziału 2 oraz zapisuje nazwy pomieszczeń, mebli,
sprzętów i przedmiotów oraz zwierząt i ich siedlisk, nie
popełniając większych błędów, zachowując odpowiednią
staranność.

 uczeń bez większych problemów czyta wyrazy i teksty
z rozdziału 1 oraz zapisuje nazwy zwierząt, części ciała,
cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch,
nie popełniając większych błędów, zachowując
odpowiednią staranność.
Uczeń:

Uczeń:

 w sposób zrozumiały odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału, podaje nazwy różnych
czynności i warunków pogodowych, pyta o czynności
wykonywane w tej chwili i odpowiada na takie pytania,
śpiewa piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje
rymowanki, nie popełniając większych błędów

 w sposób zrozumiały odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału, podaje nazwy sklepów i
artykułów w sklepie, pyta o ceny i różne wymiary oraz
odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki samodzielnie
lub z nagraniem i recytuje rymowanki, nie popełniając
większych błędów.

 w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje
związane z pogodą oraz czynnościami wykonywanymi
w tej chwili

 poprawnie stosuje poznane słownictwo i struktury
z rozdziału 4, w tym nazwy sklepów, artykułów w sklepie,
liczebniki 1-100, jednostki miary oraz How much is it/are
they?; It’s (10 pounds); I’ve got…; He/she’s got…; Have
you got…?; How wide/tall/far/long is it?; It’s (six metres),
nie popełniając większych błędów.

 poprawnie stosuje poznane słownictwo i struktury z
rozdziału 3, w tym nazwy różnych czynności i określenia
pogody oraz I’m/he’s/she’s (doing); What is he/is she/ are
you doing?

 wskazuje sklepy wymienione przez nauczyciela

 zadaje pytania koledze/koleżance o dzisiejszą pogodę i o
to, co robi jego mama, a następnie odpowiada na pytania
kolegi/koleżanki

 gra w grę Bingo, w której ćwiczy rozpoznawanie liczb
dziesiątkowych

 opisuje pogodę na ilustracjach i nazywa czynności
wykonywane przez postać na obrazkach

 dopasowuje nazwy sklepów do artykułów

 rozpoznaje i powtarza zwroty związane z uczuciami
 powtarza po nauczycielu różne rodzaje pogody
 uczeń czyta i słucha nagrania tekstu dotyczącego
obchodzenia Świat w innych krajach
 ćwiczy słownictwo z kolędy i śpiewa piosenkę razem
z nagraniem, gra w grę: jak spędzasz Boże Narodzenierysuje a następnie opisuje obrazek

 słucha nagrania i powtarza liczebniki dziesiątkowe
 podaje ceny zabawek na ilustracjach
 mówi o tym, ile ma pieniędzy, a następnie wpisuje kwoty
w odpowiednich miejscach
 powtarza nazwy sklepów, dopasowuje sklepy do artykułów
oraz zapisuje wybrane ceny na kartach pracy
 dopasowuje kwoty pieniędzy do sposobu ich zapisu
 zapisuje słownie kwoty podane na ilustracjach
 odczytuje nazwy zapisanych cen
 gra w grę, w której pyta o ceny wybranych artykułów i
odgaduje numer sklepu, a następnie odpowiada na pytania
kolegi/koleżanki
 gra w grę, w której mówi, co chciałby/chciałaby kupić w
sklepie oraz wpisuje nazwy sklepów i dostępnych
artykułów do zeszytu
 powtarza za nauczycielem zwroty związane z mierzeniem
 podaje wymiary przedmiotów, o które pyta nauczyciel
 mierzy różne przedmioty w sali i zapisuje wyniki
pomiarów, a następnie odczytuje na głos
 zapisuje liczby i wybiera miary na podstawie zapisu

słownego
 mierzy figury geometryczne i zapisuje wynik pomiarów
 powtarza kwestie z dialogu w sklepie
Uczeń:

Uczeń:

 w sposób zrozumiały odpowiada na pytania nauczyciela
dotyczące bieżącego materiału, podaje nazwy artykułów
spożywczych, dni i godzin, pyta o preferencje i zwyczaje
żywieniowe oraz odpowiada na takie pytania, śpiewa
piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje
rymowanki, nie popełniając większych błędów.

 Uczeń w sposób zrozumiały odpowiada na pytania
nauczyciela dotyczące bieżącego materiału, podaje nazwy
hobby i różnych czynności oraz związane ze sztuką, pyta
o hobby i upodobania i odpowiada na takie pytania, śpiewa
piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje
rymowanki, nie popełniając większych błędów.

 poprawnie stosuje poznane słownictwo i struktury

 Uczeń poprawnie stosuje poznane słownictwo i struktury
z rozdziału 6, w tym nazwy hobby, różnych czynności,
słownictwo związane ze sztuką oraz I like (doing), He/she
likes (doing); I don’t like (doing), He/she doesn’t like
(doing), Do you like (doing), What do you like (doing), nie
popełniając większych błędów.

 z rozdziału 5, w tym dni tygodnia, godziny i nazwy
artykułów spożywczych oraz I like…; I don’t like…;
What time is it?; It’s (six o’clock); (He) has (lunch) at
(six o’clock); On (Monday) she has (fish) for (lunch);
What do you have for (lunch?), nie popełniając
większych błędów.

 powtarza nazwy hobby za nauczycielem

 podaje/powtarza nazwy artykułów spożywczych

 odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące hobby

 mówi prawdziwe zdania o swoich upodobaniach

 odczytuje hobby z kart wyrazowych

 dopasowuje karty obrazkowe do wyrazowych i odczytuje
je na głos

 tworzy zdania o ulubionych hobby na podstawie kart
wyrazowych i odpowiada na pytania nauczyciela

 zapisuje jak najwięcej zapamiętanych wyrazów

 pyta kolegi/koleżanki o ulubione hobby oraz odpowiada na
takie pytanie

 wyraża swoje upodobania dotyczące jedzenia
 podaje godzinę widoczną na zegarku
 rysuje zegary oraz zaznacza godziny swoich posiłków
 dorysowuje wskazówki na zegarach i zapisuje godziny
 dopasowuje nazwy artykułów spożywczych do posiłków
 ćwiczy w grupach odgrywanie kwestii z historyjki
obrazkowej
 wpisuje zdania o artykułach spożywczych, godzinach
i dniach tygodnia i odczytuje je na głos
 wpisuje nazwy produktów spożywczych do tabeli i gra
w grę, utrwalając nazwy dni tygodnia, posiłków
i produktów spożywczych
 tworzy pytania i odpowiedzi na podstawie menu
i zapisuje je
 powtarza nazwy krajów po nauczycielu
 powtarza produkty spożywcze potrzebne do zrobienia
śniadania w różnych krajach
 podaje nazwy krajów, w których je się na śniadanie
określone rzeczy
 odczytuje nazwy państw i dopasowuje je do
odpowiednich miejsc na mapie
 rysuje i podpisuje obrazki ilustrujące śniadanie w Polsce

 powtarza po nauczycielu zdania twierdzące i przeczące
o upodobaniach i umiejętnościach
 dopasowuje karty obrazkowe do wyrazowych
 pisze zdania na temat hobby na podstawie ilustracji
 pisze pytania i odpowiedzi na temat hobby na podstawie
ilustracji
 powtarza po nauczycielu słownictwo związane ze sztuką
i odpowiada na zadane pytania
 słucha opisu dzieł sztuki i dopasowuje ilustracje do tekstów
 odpowiada na pytania dotyczące sztuki i swoich preferencji
związanych z sztuką, a następnie pisze o tym zdania
i odczytuje je na głos
 słucha opowiadania nauczyciela o Święcie Dziękczynienia
i „drzewku wdzięczności”

