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Punkty podstawy programowej wybrane zostały na podstawie:  

Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego oraz Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej.  

  
1. Punkty podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane w czasie lekcji 

muzealnych: 

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

 

II.1-2 Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich 

przeżywaniem, szanuje emocje swoje i innych osób; 

II.4 

 

Przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka 

form wyrazu; 

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 

 

IV.1 

 

1. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu 

za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji 

plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i 

materiału naturalnego; 

IV.5 

 

1. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność 

zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje 

wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki; 

IV.11 

 

1. Wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 

zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, 

określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim 

otoczeniu z uwagi na wybraną cechę; 

IV.13 

 

1. Eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, 

wykorzystując np. dłoń, stopę, but; 

IV.14 

 

1. Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w 

stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą; 

IV.19 

 

1. Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, 

zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z 

nowoczesnej technologii itd.; 

 

 

 

2. Punkty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej  

–  I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna 
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Cele kształcenia – wymagania ogólne 

II.1 Umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz 

nazywania ich 

II.3 

 

Umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej 
wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu; 

 

IV.1 W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i 

twórczego myślenia; 

IV.6 W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji 

potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także 

rozwiązywania problemów; 

V. Edukacja plastyczna. 

V.1.A-D Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń. Uczeń: 

wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na 

fotografiach: 

A. kształty obiektów – nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części składowe, 

B. wielkości i proporcje, położenie obiektów i elementów złożonych, różnice i 

podobieństwa w wyglądzie tego samego przedmiotu w zależności od położenia 

i zmiany stanowiska osoby patrzącej na obiekt, 

C. barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, 

fakturę, 

D. cechy charakterystyczne i indywidualne ludzi w zależności od wieku, 

płci, typu budowy; cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w 

budowie, kształcie, ubarwieniu, sposobach poruszania się; 

 
V.2.3 1. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 

2. wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, 

makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.; 

V.2.6 Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 

wykonuje prace, modele, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności 

artystycznej i naukowej; 

V.3.1-2  1. Osiągnięcia w zakresie recepcji sztuk plastycznych. Uczeń:  

2.  

1. nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, rzeźbę, w tym dziedziny 

sztuki użytkowej, np. meblarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, 

architekturę, grafikę komputerową; 

2. rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malarskich i graficznych: 

pejzaż, portret, scena rodzajowa; nazywa wybrane przykłady dzieł znanych 

artystów: malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swego pochodzenia lub 

innych; 
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3. Punkty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej  

–  II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej –  plastyka 

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań 

twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń: 

I.1 1. Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, 

architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej 

dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i 

charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna 

współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym 

klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów; 

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w 

działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń: 

II.3 1. Modeluje bryły i reliefy, konstruuje samodzielnie małe rzeźbiarskie formy przestrzenne i 

bryły architektoniczne, a większe projekty realizuje we współpracy z innymi; tworzy 

aranżacje przestrzenne z gotowych elementów stosując układy kompozycyjne właściwe 

dla uzyskania zamierzonego wyrazu; 

II.4 1. Projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje 

przestrzenne formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole; 

umiejętności te wykorzystuje w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych, np. 

powiązanych z kalendarzem różnego typu świąt; 

II.6 1. Stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, 

malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem 

wybranych graficznych programów komputerowych); 

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i 

ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń: 

III.1 1. Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła 

architektury (historycznej i współczesnej); 

III.7 1. Wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na 

świecie; 

III.8 1. Zna i stosuje zasady prezentacji i upowszechniania dzieł zgodnie z prawem i etyką. 

 

4. Punkty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej  

–  II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej – j. polski 

 

II. Kształcenie językowe 

2. 2.Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych 
oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe. 

 
6. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz 

ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się. 
III. Tworzenie wypowiedzi. 

III.2.2 2. Elementy retoryki. Uczeń: 
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3. rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; 

III 2.4 1. Elementy retoryki. Uczeń:  

2. dokonuje selekcji informacji; 

III.2.5 Mówienie i pisanie. Uczeń: 

redaguje notatki; 

III.2.7 Mówienie i pisanie. Uczeń: 

rozróżnia współczesne formy komunikatów (np. e-mail, SMS) i odpowiednio się nimi 

posługuje, zachowując zasady etykiety językowej; 

IV. Samokształcenie. Uczeń: 

IV.2 1. Samokształcenie. Uczeń:  

2. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji; 

 

 

 

 

 

 

 


