WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI W KLASIE 4
Ocena celująca
Uczeń :











Posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania dla klasy
IV i wykazuje zainteresowanie sztuką
Wykazuje się wysokim poziomem umiejętności plastycznych
Prace plastyczne są oryginalne, estetyczne, staranne
Bezbłędnie posługuje się terminologią plastyczną
Zawsze jest przygotowany i aktywny na lekcji
Twórczo wykorzystuje wiedzę o sztuce w praktycznych działaniach
Wykonał i oddał wszystkie prace plastyczne przewidziane do realizacji w klasie
czwartej
Współpracuje z grupą, potrafi pełnić funkcję lidera podczas wykonywania zadań
zespołowych
Wykonuje dodatkowe zadania z własnej inicjatywy
Chętnie uczestniczy w konkursach plastycznych

Ocena bardzo dobry
Uczeń :








Opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie określonym programem
nauczania
Posiada umiejętność zastosowania wiedzy w swojej pracy twórczej
Prace plastyczne są staranne, estetyczne, zgodne z tematem
Zawsze jest przygotowany do lekcji i posiada wszystkie potrzebne materiały
Potrafi pracować w grupie, odpowiedzialnie traktuje powierzone zadania
Wykonał i oddał wszystkie prace plastyczne przewidziane do realizacji w klasie
czwartej
Wykazuje chęci wykonania dodatkowego zadania

Ocena dobry
Uczeń:





Przyswoił wiadomości objęte programem
Poważnie traktuje swoje obowiązki, aktywnie uczestniczy w lekcji, przychodzi
przygotowany
Zadawalająco posługuje się technikami i terminologią plastyczną
Poprawnie wykonuje prace plastyczne, potrafi współpracować z kolegami w realizacji
działań zespołowych

Ocena dostateczny
Uczeń :







Opanował podstawowe treści programowe
Wykazuje się małą aktywnością na lekcji
Czasami jest nieprzygotowany
Wykonuje prace plastyczne zgodnie z tematem lecz mało starannie
Posługuje się technikami i terminologią plastyczną na poziomie podstawowym
Wykazuje trudności w współpracy podczas działań zespołowych

Ocena dopuszczający
Uczeń:





Wykazuje się wiedzą i umiejętnościami w niewielkim zakresie
Wykonuje ćwiczenia plastyczne z małym zaangażowaniem
Nie potrafi współpracować w zespole
Lekceważy swoje obowiązki, rzadko przychodzi przygotowany na zajęcia

Ocena niedostateczny
Uczeń :






Lekceważy swoje obowiązki, nie przynosi wymaganych materiałów plastycznych
Często nie uczestniczy w działaniach plastycznych
uniemożliwia pracę innym
Nie wykonuje ćwiczeń i poleceń dotyczących wiedzy o sztuce
Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem
Nie wykazuje woli poprawy oceny, zachowania na lekcji

