
   ПРЕТПОСТАВЉЕНИ  НИВОИ  ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА  ПРВОГ  РАЗРЕДА 
                                          НА  КРАЈУ  ПРВОГ   ПОЛУГОДИШТА

-Одређује  положај  предмета  према  себи, другој  особи  и  предмета  према  предмету;
-Разликује,  именује  и  црта  криву, праву , отворену  и  затворену  линију, тачку  и  дуж;
-Разуме  одреднице  У,  НА,  ВАН ;
-Разликује  и  именује  предмете  облика   правоугаоника,    квадрата,  троугла  и  круга;
-Разликује  и  упоређује  предмете  по  величини,   дужини  и  боји;
-Уочава  разне  примере   скупова  и  припадања  елемената  скупу;
-Броји, чита, записује и  упоређује  бројеве  до  10;
-Сабира  и  одузима  до  10;
-Решава  текстуалне  задатке  са  сабирањем и / или  одузимањем..

  ПЛАНИРАНА  ЗАВРШНА  ПРОВЕРА  ПОСТИГНУЋА  УЧЕНИКА  ТЕСТОМ  
  
  Пошто  се  већина  обрађених  садржаја  пратила и  проверавала  усменим  и  писаним  путем, 
овај  тест  је  врста  систематизације  урађеног,са  циљем  лакшег  формулисања  описне  оцене.
 Тест не  треба  временски  ограничити ,већ  поштовати  и  пратити  индивидуалне  потребе 
ученика.
  Прва  два  задатка  учитељ  чита  поступно  по  етапама,  и  прати рад  свих  ученика.
   Трећи  задатак  проверава  познавање  сабирања  и  одузимања  до  5 и  предтавља  нижи  ниво 
постигнућа  од  четвртог  задатка,  где  ученици  треба  да  покажу  знање  сабирања  и 
одузимања  до 10.
  У  петом  задатку  проверава  се  упоређивање  бројева  до 10 (основни  ниво) и упоређивање 
израза  са  сабирањем/ одузимањем ( средњи  ниво знања).
  Шести  задатак  је  допуњавање  бројног  низа  бројањем  по 1 напред / и  по 1 назад (  основни 
ниво).
   Текстуални  задаци  захтевају  од  ученика  читање и разумевање  прочитаног ; постављање 
израза, решавање  задатка  и  писање  одговора  на  дато  питање.Разумљиво  је  да  ће  на  овом 
нивоу, пошто  је  тек  завршено  учење   читања  и  писања,бити  више  проблема  и  мање 
тачности  решавања  него  у  предходним  задацима,  али  треба  имати  увид  у  појединачне 
могућности  и  труд  ученика,  па  на  основу  тога  планирати  будући  рад у  циљу  евентуалног 
побољшања  рада  и  успеха  одељења.Због  тога  треба  избећи  учитељско читање  и 
објашњавање  ових  задатака,  већ  препустити  ученицима  да  самостално  раде ( виши  ниво).

  Ученици  који  раније  заврше  рад,  добијају  задатак  да  цртају  новогодишње  честитке  и  не 
ометају  рад  оних  који  још  рачунају.


