WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
TREŚCI:

TECHNIKA KL.IV

1. Jestem bezpieczny.
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Znaki bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na co dzień.
2. Materiały konstrukcyjne – drewno.
Budowa i właściwości drewna. Obróbka drewna – wyroby drewniane. Łączenie drewna. Ochrona i zdobienie
powierzchni drewna (technika decoupage )
3. Wychowanie komunikacyjne.
Drogowe ABC. Bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty. Rower - jego historia, budowa i wyposażenie. Sygnały
drogowe. Znaki drogowe pionowe i poziome. Ogólne zasady ruchu rowerów. Manewry na drodze. Rowerem
przez skrzyżowanie: równorzędne, podporządkowane, o ruchu okrężnym i kierowanym. Zachowanie w razie
wypadku.
4. Bezpieczeństwo podczas wypoczynku.
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Uczeń:
• zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna zasady postępowania podczas ewakuacji; zna znaki
bezpieczeństwa
• przestrzega regulaminu pracowni technicznej oraz zasad bezpieczeństwa,
• zna zasady bezpiecznego zachowania się w domu oraz podczas drogi do szkoły
• zna budowę i właściwości drewna, zna materiały drzewne, narzędzia do jego obróbki
• zna sposoby zdobienia drewna; posługuje się techniką decoupage w zdobieniu drewna
• zna elementy drogi, rodzaje dróg, rozróżnia i poprawnie interpretuje znaki i sygnały drogowe
• zna ogólne przepisy ruchu drogowego; zasady poruszania się po drogach, przechodzenia przez jezdnię, tory
kolejowe
• rozumie znaczenie noszenia elementów odblaskowych podczas zmierzchu lub w nocy
• potrafi określić wymagania, jakie należy spełniać, aby uzyskać kartę rowerową;
• rozróżnia typy rowerów, zna ogólne zasady działania i budowę roweru oraz elementy wyposażenia
obowiązkowego
• opisuje sposoby przygotowania roweru do jazdy, konserwacji i drobnych napraw
• zna i prawidłowo wykonuje manewry: wymijania, omijania, wyprzedzania, włączania się do ruchu,
zawracania
• podaje zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze, właściwie korzysta z dróg wyznaczonych
dla rowerzystów, zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów drogowych
• zna zasadę szczególnej ostrożności oraz ograniczonego zaufania
• zna rodzaje skrzyżowań oraz zasady przejazdu przez skrzyżowania
• zna numery telefonów alarmowych,
• potrafi wezwać pomoc, wie, jakie informacje należy przekazać dzwoniąc pod numer alarmowy
• potrafi wymienić podstawowe czynności, jakie wykonujemy do czasu uzyskania pomocy z zewnątrz
• potrafi sprawdzić, czy osoba poszkodowana jest przytomna i oddycha oraz ułożyć ją w pozycji bocznej
bezpiecznej; zna wyposażenie apteczki
• potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami,
• potrafi samodzielnie planować i wykonywać zadania techniczne
• potrafi organizować własne miejsce pracy
• wykorzystuje w swoich pracach wiadomości poznane na lekcji oraz korzysta z własnych pomysłów
• zna zasady bezpiecznego zacowania się podczas letniego wypoczynku.
Ocenie podlegają:
- prace techniczne wykonywane na lekcji oraz zeszyt przedmiotowy
- aktywność ucznia na lekcjach oraz przygotowanie do zajęć
- prace dodatkowe wg ustaleń nauczyciela, które wpływają na podniesienie oceny.
Wiadomości sprawdzane będą w formie kartkówek oraz odpowiedzi ustnych i wyrażone stopniem.
Umiejętności praktyczne ucznia sprawdzane będą poprzez wykonanie przez ucznia pracy ocenionej
stopniem.
Opr. mgr Anna Michalak

