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Табель успішності учнів шкільного округу Puyallup 
ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС 

1-Й 
СЕМЕСТР 

2-Й 
СЕМЕСТР 

Практичні навички для опанування  
* Учні опановують практичні навички під час уроку в класі протягом навчального року.  
Демонструє організаторські навички   
Своєчасно виконує роботу відповідно до стандартів рівня класу 
навчання  

  

Співпрацює з іншими    
Докладає особистих зусиль   
Керує емоціями й виражає їх шанобливо, конструктивно   
Дотримується правил поведінки у класі та школі   
Програма вивчення англійської мови (English Language Acquisition, ELA): читання  
* Протягом навчального року учні читають і аналізують тексти різної тематики. Стандарти закладені в 
навчальній програмі Journey, учні читають тексти з різних галузей знань. 
Вільно читає, застосовуючи фонетичні знання та навички 
розпізнавання слів 

  

Висловлює основну думку чи тему тексту, використовуючи ключові 
деталі тексту, або робить висновки  

  

Визначає значення слів і фраз за допомогою різних стратегій 
(наприклад, за контекстом, частинами слова, спільнокореневими 
словами) 

  

Інтегрує інформацію з двох текстів однієї теми для обізнаної письмової 
або усної розповіді на цю тему 

  

ELA: письмо  
* Учні опановують письмо для використання в різних цілях протягом навчального року. Стандарти 
закладені в навчальній програмі опанування навичок письма, учні застосовують ці навички в різних 
галузях знань.  
Демонструє вміння писати розповідні твори   
Демонструє вміння писати інформативні/пояснювальні твори   
Демонструє вміння описувати думки   
Розвиває та закріплює навички письма за необхідності у спосіб 
планування, перегляду й редагування 

  

Точно застосовує граматичні правила, великі літери, розділові знаки та 
правила правопису 

  

ELA: говоріння та аудіювання  
* Протягом навчального року під час уроку в класі учні опановують навички спільного обговорення. 
Учні навчаються говорити та слухати в різних галузях знань. 
Бере участь у спільних розмовах, використовуючи факти/деталі, при 
цьому чітко висловлює свою думку 

  

Математика * Для знайомства, навчання та закріплення практичних навичок з математики 
застосовується навчальна програма Bridges in Mathematics.   
Операції та алгебраїчне мислення      



Додає, віднімає, множить і ділить цілі числа та розв’язує багатоетапні 
задачі 
Обчислення та математичні операції в межах десятків    
Розуміє значення розряду й читає та записує багатозначні цілі числа 
Розуміє значення розряду, застосовує це знання та властивості 
математичних операцій для додавання, віднімання, множення та 
ділення цілих чисел 

  

Обчислення та математичні операції з дробами  
Розуміє, що таке еквівалентність, і впорядковує операції додавання, 
віднімання та множення з дробами, включно з множенням дробів на 
ціле число 

  

Одиниці вимірювання та дані  
Вирішує задачі, пов’язані з вимірюванням і перетворенням 
вимірювань 

  

Геометрія 
Малює, визначає та класифікує лінії, кути й фігури за їхніми 
властивостями 
Розпізнає лінії симетрії 

  

Природознавство * Демонстрація, навчання та закріплення практичних навичок із природознавства 
здійснюються за науковою програмою TWIG Science.  
Наука про Землю та космічний простір 
Пояснює та об’єднує інформацію, щоб пояснити, що енергію та паливо 
отримують з природних ресурсів, а їх використання впливає на 
навколишнє середовище 
Визначає, які із зразків гірських порід і скам’янілостей у шарах гірських 
порід свідчать про зміни в ландшафті з плином часу 
Аналізує та інтерпретує дані з карт, щоб описати закономірності 
особливостей планети Земля. 

  

Фізика 
Планує й проводить експерименти з метою опису впливу звуку та 
світла на матеріали 
Може довести та пояснити, що пов’язує швидкість об’єкта з енергією 
цього об’єкта 

  

Біологічні науки 
Аргументовано висловлює думку, що будова рослин і тварин свідчить 
про те, що вони можуть жити, рости та проявляти певну поведінку 
Використовує певну модель для опису того, що тварини отримують 
різні види інформації через органи чуття, обробляють інформацію в 
мозку й реагують на інформацію по-різному 

  

Проєктування, технологія та наукові принципи   
Застосовує принципи проєктування/конструювання для розв’язання 
задач 

  

Суспільні науки 
* Для знайомства, навчання та закріплення практичних навичок із суспільних наук застосовується 
навчальна програма Houton Mifflin.  



Демонструє знання та навички в рамках матеріалів курсу 
Дослідження північно-західного регіону Тихого океану до Стейтхуда 
Суверенітет племінних народів у штаті Washington 
Географія, ресурси й економіка штату Washington 

  

Фізичне виховання 
Застосовує знання про поняття, пов’язані з виконанням фізичних вправ 
і продуктивністю   

  

Демонструє розуміння особистої та соціальної відповідальності й 
безпеки 

  

Визнає цінність фізичної активності для здоров’я та гарного настрою   
Музика  
* Для знайомства, навчання та закріплення практичних навичок з музики застосовується навчальна 
програма Quaver.  
Демонструє знання та навички з музики   
Сприймає мистецтво й залучається до нього у спосіб створення, 
відтворення та прослуховування музичних творів 

  

 

 

 

 


