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Exerciii pentru acasă
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Dragi părinți,
Perioada în care învață să scrie este o parte importantă a vieții copilului dumneavoastră. Aceasta
începe în al doilea an de grădiniță (grupa mijlocie) și continuă până în clasa a 2-a.
În grădinițele moderne, copiii învață cum să facă linii drepte, linii curbe, cercuri și puncte cu degetul,
astfel făcând primii pași către învățarea scrisului.
În același timp, copiii învață și postura corectă a corpului: care este poziția corectă pe scaun, cu fața
către bancă, cum să mențină corpul în unghiul corespunzător, cu brațele și picioarele așezate adecvat.
Învățătorii le vor arăta copiilor și cum să-și dezvolte mișcările motorii ale brațelor, pumnilor și palmelor,
astfel încât să poată desena forme tot mai mici și mai precise.
Instrumentul de scris va fi și el important pe parcursul acestui proces de învățare; la început,
copilul dumneavoastră va scrie cu un creion, apoi va începe să folosească un pix, explorând toate
posibilitățile pe care le oferă acesta.
Învățarea scrisului este o etapă fundamentală pentru copil; scrierea corectă este importantă
pentru dezvoltarea psihomotorie și dumneavoastră știți că acesta este primul pas către realizările
educaționale. Dacă va avea un scris de mână corect, copilul va învăța mai ușor să citească, să
înțeleagă și să rețină textele.
Pentru a vă ajuta copilul să își dezvolte dorința de a scrie și pe dumneavoastră să îi monitorizați
progresul, vă oferim acest caiet de exerciții pentru a-l folosi acasă. Acestea sunt activități pe care le
puteți realiza în familie; vor încuraja eforturile copilului și vă vor da ocazia să-i arătați cât de mândri
sunteți de realizările sale.
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De la școală
acasă

De la școală acasă

Postură, cum se ține creionul:
recomandări de la experți*
Postură, cum se
ține creionul

O POZIȚIE CORECTĂ A CORPULUI
Postura corectă pentru scris nu poate fi atinsă în câteva zile. Pe parcursul anilor de grădiniță, copiii vor
trebui să învețe așa-numita „imagine corporală”. Vor exersa identificarea diverselor părți ale corpului
pentru a învăța cum să își controleze mișcările și percepția spațială, cum să facă deosebirea între sus/
jos sau stânga/dreapta, cum să își miște brațele fără a mișca și corpul, cum să alinieze obiecte, cum să
traseze linii drepte și curbe cu degetul, care este diferența între vertical și orizontal etc.
Apoi, copilul trebuie să adopte poziția corectă a corpului pentru scris. Dacă este posibil, ajutați-l și
dumneavoastră acasă: într-un loc bine luminat, copilul trebuie să fie așezat pe un scaun de mărime
potrivită, cu tălpile așezate pe podea, genunchii mai jos decât coapsele, spatele drept, ușor aplecat
în față. Coatele și antebrațele trebuie să fie libere și să se poată mișca cu ușurință. Brațul pe care
nu îl folosește pentru a scrie poate fi utilizat pentru sprijin atâta timp cât spatele rămâne drept. Toți
mușchii mâinii trebuie să fie relaxați, cu antebrațul extins în mod natural, fără a fi îndoit sau întors.

CUM SĂ ȚINEM INSTRUMENTUL DE SCRIS
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Creionul sau pixul se ține între degetul mare și
degetul arătător, sprijinite pe degetul mijlociu.
Această tehnică este numită „tripodul”. Palma și
antebrațul se sprijină pe partea laterală externă
și alunecă pe suprafața băncii. Degetele trebuie
ținute aproape de vârful instrumentului, însă destul
de departe încât copilul să poate vedea bine scrisul
de pe pagină. Degetele trebuie să rămână flexibile
și agile, însă unii mușchi trebuie exersați pentru
desenarea formelor care vor forma ulterior litere,
cuvinte și propoziții. Cealaltă mână (stânga pentru
cei care scriu cu dreapta) trebuie să țină pagina
fixă și să mențină echilibrul corpului.
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*Philippe Kotska – specialist în probleme psihomotorii
David Boisdevesys – proiectant BIC, specialist în ergonomie

De la puncte la linii

De la puncte
la linii

Principalele forme utilizate în alfabetul latin sunt linia, cercul (o), bucla (e), cupa (u) și arcul (n).
În cel de-al doilea și cel de-al treilea an de grădiniță, majoritatea exercițiilor prevăd învățarea acestor
forme prin copierea modelelor prezentate la începutul șirurilor de mai jos.
Pentru început, vom lucra cu aceste forme simple, linii continue și întrerupte, prezentate mai jos prin
linii punctate, care trebuie trasate cu creionul, evitând depășirea liniei.

5

De la puncte la linii

De la puncte
la linii

Urmează un set de „valuri” care vor ajuta copilul să traseze linii egale, deplasându-se într-un sens pe
orizontală, utilizând un creion colorat sau o carioca cu vârf de grosime medie pentru a urma liniile punctate.
În cazul tuturor exercițiilor din acest capitol, copilul trebuie să înceapă de la punctul din stânga liniei.
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De la puncte la linii

De la puncte
la linii

Contururile de mai jos pregătesc învățarea modului de formare a literelor, în viitor.
Acestea sunt în primul rând bucle și cupe.
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Linii și decorațiuni

nnnnnnn

Arcul este, desigur, folosit în primul rând la scrierea literelor m și n.
Desenul nostru prezintă… arcul unui pod, evident. Râul care curge pe sub pod este albastru, soarele
strălucește pe cer și dealurile sunt verzi. Scoateți creioanele colorate!

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
legătură

Linii și
decorațiuni
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Linii și decorațiuni

mmmmm
Arcul, în poziție normală sau răsturnat, este forma de bază pentru literele i, u, m, n și v.
Puteți decora acoperișul casei urmărind cu atenție liniile.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
locuință

Linii și
decorațiuni
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Linii și decorațiuni
Bucla este forma de bază pentru multe litere, inclusiv e, l, b, f, k etc.
Scopul acestui exercițiu este învățarea acestei forme, prin decorarea unui desen, unde buclele
simbolizează valurile pe carena bărcii.
Bucla îngustă le permite copiilor să exerseze desenarea formelor mai mici.

Linii și
decorațiuni

barcă
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De la linii la litere

aaaaaaaa
Iată un a de forma acestui măr delicios care te face să vrei să muști din el!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
m ăr
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De la linii la litere

sssssssssssss
Formele devin mai precise și mai complexe. Astfel, suntem pregătiți pentru s și j…

ssssssssssssssssssssssssssssssssssss
oricel

De la linii
la litere

ș
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De la linii la litere

eeeeeeeeeee

Litera e este una dintre cele mai comune litere în limba română. Este litera finală în multe cuvinte. O
vom ilustra printr-un elefant, cuvânt care conține doi „e”.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
elefant
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De la linii
la litere

Ca și mai sus, liniile gri trasează forma care trebuie suprascrisă cu o cariocă sau cu un creion, pentru
un exercițiu inițial de formare a cuvintelor. Acesta este un exercițiu dificil pentru un copil de 4 ani,
însă este adecvat pentru un copil de 5 ani, care este în ultimul an de grădiniță și care începe să se
familiarizeze cu literele.

mumie

casă

oraș

bicicletă câine

garaj

drăguț

tati

tartă

țestoasă

acoperiș

cacao
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