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• Od kropek do linii
• Linie i szlaczki
• Od linii do liter

Do wykonania w domu
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Drodzy Rodzice,
Nauka pisania jest ważnym etapem w życiu dziecka. Proces ten rozpoczyna się w okresie
przedszkolnym i trwa do 2. klasy szkoły podstawowej.
Obecnie w czasie zajęć przedszkolnych dzieci uczą się rysować proste i krzywe linie, kółka
i kropki... palcem, co jest pierwszym krokiem w nauce pisania.
Ważne jest również nauczenie dziecka prawidłowej postawy w czasie pisania: pokazując, w
jaki sposób powinno siedzieć na krześle, zwrócone twarzą do stołu, utrzymując ciało pod
kątem prostym, z rękami i nogami we właściwym ułożeniu.
Nauczyciel pokazuje także dzieciom, w jaki sposób mogą rozwijać sprawność motoryczną
dłoni, nadgarstka i ręki, aby umiały rysować mniejsze i bardziej precyzyjne figury.
W procesie uczenia istotne znaczenie ma także przyrząd do pisania; w tej chwili dziecko
pisze ołówkiem, ale stopniowo nauczy się używać pióra kulkowego, odkrywając wszystkie
dodatkowe możliwości, jakie daje to narzędzie.
Nauka pisania jest kluczowym etapem rozwoju dziecka. Opanowanie umiejętności pisania
ma istotne znaczenie dla rozwoju psychomotorycznego. Wiadomo również, że sprawne
pisanie ułatwia osiąganie sukcesów w nauce. Dziecko, które nie ma trudności z pisaniem,
szybciej nauczy się czytać. Będzie mu łatwiej zrozumieć i zapamiętać przeczytany tekst.
Przygotowaliśmy te ćwiczenia do wykonywania w domu, aby rozbudzić w dzieciach zapał
do pisania i umożliwić rodzicom obserwowanie postępów dzieci w nauce pisania. Ćwiczenia
mają charakter rodzinny — obserwuj, jak dziecko pracuje, zachęcaj je do dalszych starań
i chwal za osiągnięcia.
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Ze szkoły
do domu

Ze szkoły do domu

Postawa, trzymanie ołówka:
zalecenia specjalistów*
Postawa, trzymanie
ołówka

PRAWIDŁOWA POSTAWA
Prawidłowej postawy ułatwiającej ładne pisanie nie da się wypracować w kilka dni. W
przedszkolu dzieci najpierw uczą się rozpoznawać i nazywać części ciała człowieka. Dzięki
temu łatwiej jest im kontrolować i ćwiczyć określone ruchy (w górę, w dół, w lewo, w prawo itp.),
uczyć się poruszać samą ręką (przy czym ciało pozostaje nieruchome), układać przedmioty
obok siebie, prowadzić palec po liniach i krzywych, poznawać pojęcia poziomu i pionu.
Następnie dziecko uczy się prawidłowej postawy podczas pisania. Jeśli to możliwe, pomóż
dziecku w domu nad tym pracować: w dobrze oświetlonym pomieszczeniu dziecko siada
na krześle dostosowanym do jego wzrostu, nogi spoczywają płasko na podłodze, kolana
nieco niżej niż uda, plecy wyprostowane, a sylwetka nieco pochylona do przodu. Łokcie
i przedramiona powinny mieć swobodę ruchu. Dziecko może się opierać na ręce, którą
nie pisze, ale plecy cały czas muszą być wyprostowane. Mięśnie dłoni nie są napięte,
przedramię jest ułożone naturalnie (bez wyginania ani obracania).

PRAWIDŁOWE TRZYMANIE PRZYRZĄDU DO PISANIA
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Ołówek lub długopis jest trzymany między
kciukiem i palcem wskazującym, a spoczywa
na palcu środkowym. To tak zwany chwyt
trójpunktowy. Dłoń i przedramię spoczywają
na zewnętrznej krawędzi, przesuwając się po
powierzchni stołu. Dziecko powinno trzymać
przyrząd do pisania w pobliżu jego końcówki,
ale na tyle daleko, aby dobrze widziało to, co
pisze. Palce powinny pracować elastycznie i
zwinnie, a odpowiednie napięcie mięśni pomoże
w rysowaniu kształtów przygotowujących do
pisania liter, wyrazów i zdań. Druga dłoń (lewa w
przypadku dzieci praworęcznych) przytrzymuje
kartkę i zapewnia oparcie dla ciała.
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*Philippe Kotska — specjalista w zakresie psychomotoryki
David Boisdevesys — projektant rozwiązań ergonomicznych w firmie BIC

Od kropek do linii

Od kropek do linii

Główne kształty występujące w alfabecie łacińskim to linie, kółka (o), pętle (e), wybrzuszenia
(u) i mostki (n).
W drugim i trzecim roku przedszkola większość ćwiczeń polega na rysowaniu tych kształtów
przez kopiowanie wzorów pokazanych na początku linijki.
Rozpoczniemy od rysowania łatwych kształtów — linii ciągłych i przerywanych. Na tej
stronie znajdują się wykropkowane linie, po których należy prowadzić ołówek, starając się
nie wychodzić za linię.
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Od kropek do linii

Od kropek do linii

Oto zestaw „fal”, które pomogą dziecku odwzorować równe linie, przesuwając dłoń
poziomo w jednym kierunku i prowadząc ołówek lub pisak z końcówką o średniej grubości
po wykropkowanych liniach.
Dopilnuj, aby dziecko rozpoczęło wykonywanie każdego ćwiczenia w tej części od punktu
widocznego po lewej stronie linii.
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Od kropek do linii

Od kropek do linii

Dzięki tym kształtom dzieci przygotują się do pisania liter w przyszłości.
To głównie pętle i wybrzuszenia.
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Linie i szlaczki
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Kształt przypominający mostek jest spotykany głównie w literach m oraz n.
Dlatego na rysunku widzimy... oczywiście most. Rzeka płynąca pod mostem ma kolor
niebieski, na niebie świeci słońce, a wzgórza są zielone. Wszystko należy pokolorować
odpowiednimi kredkami.
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linka

Linie i szlaczki
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Linie i szlaczki
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Kształt mostu — w postaci zwykłej lub odwróconej — to podstawowy kształt tworzący litery
i, u, m, n oraz v. Należy uważnie pisać po śladzie, aby ozdobić dach domu.
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dom

Linie i szlaczki
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Linie i szlaczki
Pętla to podstawowy kształt wielu liter, takich jak e, l, b, f oraz k.
To ćwiczenie pozwoli udoskonalić rysowanie pętli. Do ozdobienia jest rysunek, na którym
pętle symbolizują fale rozbijające się o burtę łodzi.
Rysując wąskie pętle, dziecko ćwiczy tworzenie mniejszych kształtów.

Linie i szlaczki

burta
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Od linii do liter

aaaaaaaa

Oto litera a kształtem przypominająca to apetyczne jabłko, które wręcz prosi się o schrupanie!
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jabłko
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Od linii do liter
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Od linii do liter
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Kształty stają się coraz bardziej precyzyjne i złożone. To dobre przygotowanie do pisania
liter s oraz j…
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Od linii do liter

mysz
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Od linii do liter

eeeeeeeeeee
E to jedna z najpopularniejszych liter. Stanowi składnik wielu słów.
Wielką popularność tej litery niech zilustruje to wielkie zwierzę.
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wielki
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Od linii do liter
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Od linii do liter

Od linii do liter

To ćwiczenie polega na poprowadzeniu pisaka lub ołówka po śladzie szarych linii i stanowi
przygotowanie do pisania wyrazów. 4-latki mogą mieć pewne problemy z wykonaniem tego
ćwiczenia, ale świetnie się ono sprawdzi w przypadku 5-latków, które zaczynają ostatni rok
nauki w przedszkolu i zapoznają się z literami.
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