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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie pierwszej.  

  

Celujący:  

 udział w konkursach i przeglądach rytmicznych,  

 przynajmniej bardzo dobre oceny z zadań domowych i dyktand rytmicznych.  

  

Bardzo dobry:  

 opanowanie materiału w stopniu bardzo dobrym,  

 bezbłędne zapisywanie dyktand rytmicznych i melodyczno-rytmicznych,  

 bezbłędne wykonanie ruchem: całej nuty, półnuty, ćwierćnuty, ósemek, szesnastek,  

 bezbłędne wykonanie tańca ,,Kozierajka”, ,,Grozik,”  

 czyste śpiewanie piosenek poznanych na rytmice i bardzo dobra umiejętność grania na              

instrumentach perkusyjnych,  

 systematyczne przygotowanie do lekcji,  

       Bardzo dobre oceny z zadań domowych.  

  

Dobry:  

 opanowanie materiału w stopniu dobrym,  

 dobre zapisywanie dyktand rytmicznych przy minimalnej pomocy nauczyciela,  

 poprawne wykonanie tańca ,, Kozierajka”, ,,Grozik”,  

 w miarę czyste śpiewanie piosenek, dobra umiejętność grania na instrumentach            

Perkusyjnych,  

 dobre przygotowanie do lekcji,  

 dobre oceny z zadań domowych i prac pisemnych.  
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Dostateczny:  

 opanowanie materiału w stopniu dostatecznym,   

 słaba znajomość rozpoznawania wartości rytmicznych, metrum, taktowania,           

bardzo słaba umiejętność korzystania z pomocy nauczyciela przy zapisywania                       

dyktand rytmicznych, tańców i układów ruchowych oraz instrumentacji,  

 słabe oceny z dyktand i zadań domowvch.  

  

Dopuszczający :  

 opanowanie materiału w stopniu bardzo słabym,  

 wyrywkowa znajomość rozpoznawania i wykonywania całej nuty, półnuty,              

ćwierćnuty, ósemek, szesnastek i pauz dla powyższych wartości rytmicznych,  

 wyrywkowe rozpoznawanie i wykonywanie tańców uczonych w klasie I,  

 sporadyczne wykonywanie taktowania na: 2, 3, 4, 5, 6,  

 sporadyczne wykonywanie rytmów i pisanie samodzielnych zadań,  

 bardzo słabe oceny z dyktand rytmicznych.  

  

Niedostateczny:  

 opanowanie materiału w stopniu niezadawalającym,  

 brak znajomości następujących wartości i pauz: cała nuta, półnuta, ćwierćnuta             

ósemki, szesnastki,  

 brak umiejętności wykonania tańca ,,Kozierajka” i ,,Grozik”  

 brak znajomości taktowania na: 2, 3, 4, 5, 6,  

 negatywne oceny z dyktand rytmicznych.    
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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie drugiej.  

  

Celujący:  

 udział w konkursach i przeglądach rytmicznych,  

 przynajmniej bardzo dobre oceny z zadań domowych i dyktand rytmicznych,  

Bardzo dobry:  

 opanowanie materiału w stopniu bardzo dobrym,  

 bezbłędne zapisywanie dyktand rytmicznych i melodyczno-rytmicznych opartych na            

materiale z zakresu klasy II,  

 bezbłędne wykonanie ruchem następujących wartości: cała nuta z kropką, wartość             

trwająca przez 5 miar, cała nuta, półnuta z kropką, półnuta, ćwierćnuta z kropką i             

ósemka, ćwierćnuta ósemki, szesnastki i grupy rytmiczne trwające przez 1 miarę,  

 bezbłędne wykonanie ,, Krakowiaka” i ,,Trojaka”,  

 czyste śpiewanie piosenek poznanych na rytmice i bardzo dobra znajomość gry             na 

instrumentach perkusyjnych,          systematyczne przygotowanie do lekcji,  

 bardzo dobre oceny z zadań domowych.  

Dobry:  

 opanowanie materiału w stopniu dobrym,  

 dobre zapisywanie dyktand rytmicznych pry minimalnej pomocy nauczyciela,  

 dobre wykonanie ruchem następujących wartości rytmicznych: cała nuta z kropką,             

cała nuta, półnuta z kropka, półnuta, ćwierćnuta z kropką i ósemka, ósemki,             

szesnastki i grupy rytmiczne trwające przez 1 miarę,  
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 poprawne wykonanie ,,Krakowiaka” i ,,Trojaka”,  

 w miarę czyste śpiewanie piosenek poznanych na rytmice i dobra znajomość gry  

           na instrumentach perkusyjnych,  

 dobre przygotowanie do lekcji,  

 dobre oceny z zadań domowych.  

Dostateczny:  

 opanowanie materiału w stopniu dostatecznym  

 słaba znajomość rozpoznawania i wykonywania wartości rytmicznych poznanych w   

           drugiej klasie,  

 bardzo słaba umiejętność korzystania z pomocy nauczyciela przy zapisywaniu dyktand  

           rytmicznych,  

 słabe wykonanie tańców: ,,Krakowiak” i ,,Trojak”,  

 nieczyste śpiewanie większej części piosenek poznanych na rytmice,  

 słabe przygotowanie do lekcji,           słabe oceny z zadań domowych.  

Dopuszczający:  

 opanowanie materiału w stopniu bardzo słabym,  

 wyrywkowa znajomość rozpoznawania i wykonywania wartości poznanych w kl. II  

 wyrywkowe rozpoznawanie i wykonywanie ,,Krakowiaka” i ,,Trojaka”,  

 sporadyczne wykonywanie taktowania na:2, 3, 4, 5, 6,   

 sporadyczne, niesamodzielne wykonywanie rytmów zadanych do domu,  

 bardzo słabe oceny z dyktand rytmicznych.  

Niedostateczny:  

        opanowaniu materiału w stopniu niezadawalającym,  

 brak znajomości wartości rytmicznych i grup poznanych w klasie II,     
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 nieumiejętność taktowania  na: 2, 3, 4, 5,6,  

 negatywne oceny z dyktand rytmicznych   

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie trzeciej.  

  

Celujący:  

 udział w konkursach i przeglądach rytmicznych,   

 przynajmniej bardzo dobre oceny z zadań domowych, dyktand, prać pisemnych z             

zakresu materiału klasy trzeciej,  

         

Bardzo dobry:  

 opanowanie materiału w stopniu bardzo dobrym,   

 bezbłędne zapisanie dyktand rytmicznych i melodyczno-rytmicznych,  

 bezbłędne wykonanie poznanych wartości rytmicznych w klasie I - III  

 bezbłędne granie na instrumentach perkusyjnych poznanych na rytmice  

 bezbłędne  wykonanie poznanych tańców i układów ruchowych,  

 bardzo czyste śpiewanie piosenek,  

 systematyczne przygotowanie do lekcji,  

 bardzo dobre oceny z prac pisemnych i zadań domowych.  

  

Dobry:  

 opanowanie materiału w stopniu dobrym,  

 umiejętność korzystania z pomocy przy zapisywaniu dyktand rytmicznych,       

rozpoznawaniu metrum po akcencie, wykonywaniu instrumentacji,  

 poprawne śpiewanie piosenek,  
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 dobre opanowanie wykonywanych układów ruchowych i tańców,     dobre oceny z prac 

pisemnych.  

  

Dostateczny:  

 opanowanie mteriału w stopniu dostatecznym,  

 słaba znajomość rozpoznawania i wykonywania wartości rytmicznych             poznanych 

w III klasie,  

 bardzo słaba umiejętność korzystania z pomocy nauczyciela przy zapisywaniu dyktand            

rytmicznych,  

 słabe wykonanie tańców uczonych w klasie III,  

 nieczyste śpiewanie większej części piosenek poznanych na rytmice,  

 słabe przygotowanie do lekcji,  

 słabe oceny z zadań domowych,  

  

Niedostateczny:  

 opanowanie materiału w stopniu  niezadawalającym,  

 brak znajomości wartości rytmicznych i grup rytmicznych poznanych w III klasie,  

 nieumiejętność taktowania na2, 3, 4, 5, 6,   

 negatywne oceny z dyktand rytmicznych.    
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