Wymagania edukacyjne oraz sposoby oceniania z języka hiszpańskiego
w kl. IV-VI
w roku szkolnym 2018/2019
1. Przedmiotem oceniania są:


wiadomości



umiejętności



postawa ucznia podczas zajęć



zaanngażowanie w zadania dodatkowe.

2. Formy oceniania:


uczeń otrzymuje oceny zgodne z WSO Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Poznaniu;



ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną
pracę w ciągu całego semestru (roku szkolnego);



na koniec semestru nauczyciel nie przeprowadza żadnych dodatkowych
prac klasowych ani sprawdzianów;



podczas zajęć stosowane będzie ocenianie kształtujące tj. ocenianie, w
którym nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym
dla ucznia, a także nauczyciel sam lub wraz z uczniami ustala kryteria
oceniania, czyli co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu ("na co
będę zwracać uwagę") i co będzie dowodem na to, że cele zostały osiągnięte
- nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział.



na lekcjach stosowane będą pieczątki motywacyjne:
 ¡Excelente! / ¡Estupendo! – wspaniale
 ¡Genial! – genialnie
 ¡Muy bien! – bardzo dobrze
 ¡Bien! sigue así – Dobrze, oby tak dalej!
 ¡Hay que mejorar! – należy się poprawić!



na lekcjach języka hiszpańskiego oceniane będziez i stosowanie poznanych
zagadnień

gramatycznych

i

leksykalnych

w

czterech

obszarach

umiejętności językowych (czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie ze
zrozumieniem, mówienie), aktywność na lekcjach, praca w grupach i w
zespole klasowym oraz własny wkład pracy ucznia, prezentowanie
wyników swojej pracy w różnych formach i estetyka wykonywanych prac.
3. Prace pisemne:
Wszelkiego rodzaju prace pisemne będą zapowiadane przez nauczyciela z
tygodniowym

wyprzedzeniem.

Zakres

materiału

zostanie

podany

do

wiadomości dla uczniów również z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Zasady informowania o osiągnięciach:


uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach;



oceny są jawne, uczeń ma prawo wiedzieć za co otrzymał daną ocenę;



wszelkiego rodzaju prace pisemne, ćwiczenia, karty pracy itp... będą
udostępniane rodzicom i uczniom do wglądu;



rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci i podczas zebrań i
konsultacji oraz wpisem do dziennika elektronicznego.

5. Informacje dodatkowe:
W ramach zajęć planowane są warsztaty językowo-kulturoznawcze w
Centrum Języka Hiszpańskiego w Poznaniu.

