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• Sylaby
• Spółgłoski i samogłoski
• Litery i dźwięki

Do wykonania w domu

Ze szkoły
do domu

Ze szkoły do domu
Nauka odręcznego pisania jest ważnym etapem w życiu dziecka. Proces ten rozpoczyna się
w okresie przedszkolnym i trwa do 2. klasy szkoły podstawowej.
Mając 3–4 lata, dziecko zaczyna rysować kształty (koła, kwadraty itp.). Następnie, w wieku
4–5 lat, dzieci uczą się pisania wielkich liter. Od 5. roku życia zaczyna się nauka kaligrafii.
Na tym etapie nauki nauczyciel zachęca dzieci do przyjmowania właściwej postawy przy
biurku: pokazuje, w jaki sposób powinny 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 nauki ważną rolę pełni także przyrząd do pisania i jego prawidłowe trzymanie.
Na początku dzieci korzystały z ołówka, potem z pisaka, aby stopniowo nauczyć się pisać
długopisem i korzystać ze wszystkich jego zalet.
Teraz nadszedł etap 1. lub 2. klasy szkoły podstawowej. Dzieci uczą się pisać litery i wyrazy
oraz kojarzyć je z odpowiednimi pojęciami i obiektami.
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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Postawa, trzymanie ołówka:
zalecenia specjalistów*
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).

Zalecenia
nauczycieli

PRAWIDŁOWA POSTAWA

PRAWIDŁOWE TRZYMANIE PRZYRZĄDU DO PISANIA
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*Philippe Kotska — specjalista w zakresie psychomotoryk
David Boisdevesys — projektant rozwiązań ergonomicznych w firmie BIC
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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.

Spółgłoska, samogłoska
Ćwiczenia zaczniemy od przypomnienia liter alfabetu oraz sylab. Poniżej znajduje się sylaba
ba pisana małymi i dużymi literami oraz stanowiąca część wyrazów.

Spółgłoska,
samogłoska

NAPISZ PO ŚLADZIE

babababababababa
PRZEPISZ DŁUGOPISEM LUB OŁÓWKIEM

ba
OTOCZ KÓŁKIEM „BA” W PONIŻSZYCH WYRAZACH:

bal

bak

banan

baton

basen

BARKA

tuba
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bank

Spółgłoska, samogłoska
W tym ćwiczeniu dziecko ćwiczy pisanie sylaby mo. Zwróć uwagę na połączenie liter m oraz
o i sprawdź, czy górna pętelka jest pisana prawidłowo.

momomomomomo

Spółgłoska,
samogłoska

NAPISZ PO ŚLADZIE

PRZEPISZ DŁUGOPISEM LUB OŁÓWKIEM

mo
OTOCZ KÓŁKIEM „MO” W PONIŻSZYCH WYRAZACH:

moda

emocje

dynamo

moneta

morze
5

MOLO

Bien écrire

motocyklista

Spółgłoska, samogłoska
Pisząc sylabę ti, dziecko uczy się rysować wybrzuszenia. U góry sylaba ti jest pisana
większymi literami, a niżej — mniejszymi.

Spółgłoska i
samogłoska

NAPISZ PO ŚLADZIE

tititititititititititititititi
PRZEPISZ DŁUGOPISEM LUB OŁÓWKIEM

ti
OTOCZ KÓŁKIEM „TI” W PONIŻSZYCH WYRAZACH:

butik

multimedia

tipi

tik

patio

tiramisu
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TIUL

Spółgłoska, samogłoska
A fe! Trudno nie zauważyć tej sylaby! Zaczynając od punktu z lewej strony, dziecko pisze
po śladzie.

fefefefefefefefefefefefe

Spółgłoska,
samogłoska

NAPISZ PO ŚLADZIE

PRZEPISZ DŁUGOPISEM LUB OŁÓWKIEM

fe
OTOCZ KÓŁKIEM „FE” W PONIŻSZYCH WYRAZACH:

festiwal

firma

ferie

efekt

preferuje
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SZTAFETA

Bien écrire

fenomen

Sylaby
To ćwiczenia na uwagę i koncentrację. Poszczególne sylaby należy przeczytać na głos — to
ćwiczenie pomaga nie tylko w nauce czytania, ale także pisania.

ZNAJDŹ TE SYLABY

Sylaby

tor
pac
mur
fil
cha

ort

rot

tor

pac

cap

acp pca

rum

urm mur umr

lif

fil

ilf

ach

hac

ahc cha
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tro

fli

Sylaby
Stopień trudności można nieco zwiększyć, przepisując wszystkie słowa z ramki na osobnej
kartce. Wyjaśnij dziecku znaczenie słów, których jeszcze nie zna.

OTOCZ KÓŁKIEM TE SYLABY

wi

sło

lu
lustro

maska
wiśnia
maluch

rama

Sylaby

ma

iluzja
wizyta

maluch
masło
paluszek

słońce
lubię
wiza
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winorośl

Litery i dźwięki
Tutaj także dziecko ćwiczy zarówno pisanie, jak i czytanie. Jeśli to możliwe, nazwę każdego
rysunku należy zapisać pod odpowiednim obrazkiem.

Litery i dźwięki

POWIEDZ, CO JEST NA OBRAZKACH, I OTOCZ
KÓŁKIEM NAZWY, W KTÓRYCH SŁYCHAĆ DŹWIĘK „K”
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Litery i dźwięki
To ćwiczenie jest łatwiejsze, niż się wydaje. Dziecko łączy sylaby, aby utworzyć nazwy
zwierząt. Zwróć uwagę, aby nie tworzyło wyrazów, które nie istnieją.

POŁĄCZ DWIE SYLABY TWORZĄCE WYRAZ

del
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mał
ty
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Bien écrire

Litery i dźwięki

grys
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adne pisanie

Ł

Ćwiczenia tego typu dzieci często robią w szkole. Dzięki łączeniu wyrazów z obrazkami
dzieci uczą się prawidłowo podpisywać różne obiekty. Kiedy dziecko pokoloruje obrazki,
może dalej robić to ćwiczenie, korzystając z wyrazów podanych przez rodzica...

POŁĄCZ OBRAZKI Z ODPOWIEDNIMI WYRAZAMI I NAPISZ TE WYRAZY

słońce
sosna
cukierek
kwiat

Ładne pisanie

ołówek
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adne pisanie

Ł

Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, tu także trzeba połączyć pojęcie (w tym przypadku
czynność) z odpowiednim obrazkiem. To ćwiczenie także można kontynuować w domu,
używając innych nazw czynności oraz pojęć, takich jak podróżowanie, zdrowie, piękno itp.

POŁĄCZ OBRAZEK Z NAZWĄ ODPOWIEDNIEJ CZYNNOŚCI

bieganie
skakanie
spacerowanie
mianie się

ś
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Ładne pisanie

płakanie

adne pisanie

Ł

To ćwiczenie polega na przepisaniu całego zdania literami pisanymi. Należy zwrócić uwagę
na pisownię i wielką literę na początku zdania. Po skończeniu pisania dziecko koloruje
narysowaną mysz.

PRZEPISZ PONIŻSZĄ RYMOWANKĘ

Ładne pisanie

Uciekaj myszko do dziury,
bo cię tu złapie kot bury.
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adne pisanie

Ł

Ten tekst do przepisania literami pisanymi to wiersz dla dzieci o zajączku. Po ukończeniu
ćwiczenia dziecko może przeczytać wierszyk rodzinie lub zaśpiewać go do wybranej melodii.
Następnie koloruje zajączka na obrazku.

PRZEPISZ PONIŻSZY WIERSZ
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Ładne pisanie

Mały zajączek kicał po łące, a nad zajączkiem
świeciło słońce. Kiedy szaraka ogrzało słońce,
schował się w norce po uszu końce.
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