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Autor: Agnieszka Bala
Autorka ?wicze? zastosowa?a efektywn? metod? nauki ortografii polegaj?c? na globalnym zapami?tywaniu wyrazów (ortogramów). To
sprawdzone rozwi?zanie dla dzieci, które znaj?c regu?y ortograficzne, wci?? nie potrafi? ich zastosowa? i sprosta? wymaganiom edukacyjnym.
Karty polecamy:
uczniom, u których nauka ortografii tradycyjn? metod? regu? nie przynosi efektów;
dzieciom zagro?onym dysortografi? lub dysleksj? oraz uczniom, którzy tak? diagnoz? ju? otrzymali.

Dlaczego alternatywna metoda?
Wszelkie regu?y j?zykowe przyswajamy poprzez abstrahowanie ich z materia?u j?zykowego, a wi?c w sposób nieu?wiadomiony. Pami?ciowe
opanowanie regu? ortograficznych tylko w niewielkim stopniu mo?e poprawi? poziom ortografii u dzieci z predyspozycjami dysortograficznymi i
dyslektycznymi. Gdy dzieci uporczywie, w wyrazach o wysokiej frekwencji, powtarzaj? b??dy w zapisie, nale?y przypuszcza?, ?e przyczyna tego
zjawiska nie le?y w braku znajomo?ci zasad. Ponadto, nawet przy bezb??dnym opanowaniu pami?ciowym regu?, umiej?tno?? stosowania ich w
praktyce nie jest wcale logicznym nast?pstwem. W przypadku dzieci z dysortografi? powinno si? wykorzysta? mechanizmy globalnego,
prawopó?kulowego zapami?tywania, przypominaj?cego "fotografowanie" s?owa.
Jak pracowa??
?wiczenia nie wymagaj? uczenia si? zasad ortograficznych. Strategie prawopó?kulowe dotycz? rzeczowników konkretnych w mianowniku.
Wybrane rzeczowniki zosta?y zebrane w okre?lone grupy semantyczne — najcz??ciej czytane i zapisywane wyrazy przez dzieci w wieku 7-8 lat.
Ortogramy wielokrotnie powtarzaj? si? w ró?nych typach zada?, co pozwala dzieciom szybko i skutecznie pokona? trudno?ci z prawid?owym
zapisem wyrazów. Zapami?tywanie ortogramów oparte jest na zasadzie„prawa pierwszego po??czenia". Dzieci w sposób wzrokowy
zapami?tuj? prawid?owy zapis wyrazu, nast?pnie pisz? go po ?ladzie, przepisuj?, a na koniec samodzielnie podpisuj? obrazek.
Metodyka post?powania to:
• kilkakrotnie "fotografuj" wyraz (zapami?taj go wzrokowo),
• wielokrotnie czytaj wyraz na g?os (zapami?taj jego d?wi?k),
• pisz po ?ladzie (zapami?taj ruch prowadzonej r?ki),
• przepisuj wyraz (koordynuj wzrok z ruchem r?ki),
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• samodzielnie napisz wyraz.
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