
 

   

Aplikacja: Hoopa City -iOS, Android 
   

 
Budujemy miasto! 

  

 

Rozwój kompetencji technologiczno- informatycznych w zakresie projektowania. 
   

-Poszerzanie wiedzy w zakresie urbanistyki; 
-Poznawanie zawodu urbanisty; 
-Poznawanie elementów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta; 
-Rozwijanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności; 
-Rozbudzanie kreatywności;  
-Rozwój inteligencji wizualno- przestrzennej;  
-Rozwój orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała; 
-Wdrażanie do wykorzystywania TIK w rozwiązywaniu codziennych problemów; 
-Rozwijanie kompetencji przyszłości poprzez poszukiwanie rozwiązań na potrzeby XXI wieku. 

Podane treści są zgodne numerycznie i literalnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej,  w  tym  dla  uczniów  z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. 
   
   

1.Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i 
doświadczeń. Uczeń: 
1) wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, 
plakatach, na fotografiach:  
A)kształty obiektów –nadaje im nazwę i znaczenie, podaje części 
składowe, 
C) barwę, walor różnych barw, różnice walorowe w zakresie 
jednej barwy, fakturę.  
2. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej. Uczeń: 
1) rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i 
okrągłym), piórem, węglem, mazakiem; 
3) wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, 
papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp.;  
9) tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej, np. 
plakaty, ulotki i inne wytwory. 

1.Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 
1) słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych 
sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; 
okazuje szacunek wypowiadającej się osobie; 
2) wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji 
braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi; 
5) słucha iczeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, 
szczególnie wmomencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę. 
2. Osiągnięcia wzakresie mówienia. Uczeń: 
2) formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, wypowiedzi ustnych 
nauczyciela, uczniów lub innych osób zotoczenia; 
3) wypowiada się wformie uporządkowanej irozwiniętej na tematy związane z 
przeżyciami, zadaniem, sytuacjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem 
kulturalnym; 
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