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Nie ma jeszcze oceny
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Opis
Autor: Agnieszka Fabisiak-Majcher, El?bieta ?awczys

Zestaw jest obszern? i gruntownie przemy?lan? pomoc? w nauce pisania. Autorki, korzystaj?c z w?asnych do?wiadcze?
j?zykoznawczych i logopedycznych, opracowa?y zbiór kart pracy, który wesprze pierwszoklasistów w rozwijaniu umiej?tno?ci
pisania. Aby u?atwi? ten proces, w pierwszej cz??ci zestawu zawarto oko?o 200 prostych zda?, zbudowanych z sylab otwartych.
Nast?pnie, stopniowo, wprowadzane s? trudniejsze, bardziej rozbudowane konstrukcje.
Opracowane w odpowiedniej kolejno?ci sylaby i zdania mo?na przepisywa?, pisa? z pami?ci lub ze s?uchu (dyktanda). Przepracowanie
materia?u kart pracy zgodnie z zaproponowanym planem znacznie poprawi umiej?tno?? pisania.
Zbiór polecamy nauczycielom, logopedom i rodzicom.
Jak pracowa? z kartami?
Przyk?adowy zestaw ?wicze? do jednej z kart:
1. Czytanie/przepisywanie: Nauczyciel/rodzic podaje dziecku kart? i prosi:
Przeczytaj sylaby i przepisz. (Dziecko czyta jedn? sylab? i pisze).
Przeczytaj zdania i przepisz. (Dziecko czyta jedno zdanie i przepisuje).
2. Pisanie z pami?ci: nauczyciel/rodzic podaje dziecku kart?, dziecko czyta, nauczyciel zas?ania przeczytane zdanie (sylaby)
i prosi, by dziecko zapisa?o z pami?ci.
3. Dyktowanie: nauczyciel/rodzic dyktuje zdania z karty lub z zes-tawu dyktand (str. 79).
Podczas czytania/dyktowania nale?y pami?ta? o ca?o?ciowym przeczytaniu sylaby (nie g?oskowaniu). Kolejno?? wprowadzanych g?osek jest
dobrana wed?ug narastania trudno?ci.
Materia? zosta? podzielony na cztery poziomy:
POZIOM 1 – „Sylaby otwarte”
strony: 1-39, w tym:
Str. 1 - zdania dwuwyrazowe; wyrazy dwusylabowe, zdania zbudowane z sylab otwartych – typu my-je, bez dwuznaków, spó?g?osek mi?kkich i
grup spó?g?oskowych.
Str. 2-9 – zdania trójwyrazowe, wyrazy dwusylabowe:sylaby otwarte, bez dwuznaków, spó?g?osek mi?kkich i grup spó?g?o-skowych.
Str. 10-39 (od str. 18. wprowadzono „r”) zdania trójwyrazowe
(i wi?cej), wyrazy dwusylabowe lub trójsylabowe; sylaby otwarte, bez dwuznaków, spó?g?osek mi?kkich i grup spó?g?oskowych.
POZIOM 2 – „Sylaby otwarte, zamkni?te i obudowane spó?g?oskami”
Strony: 40-53, w tym:
Zdania zbudowane z sylab otwartych i obudowanych spó?-g?oskami – typu fo-tel, bez dwuznaków, spó?g?osek mi?kkich
i grup spó?g?oskowych. Od str. 45 wprowadzono proste grupy spó?g?oskowe.
POZIOM 3 – „Trudne g?oski j?zyka polskiego”
Strony: 54 – 78, w tym:
Wprowadzono trudne g?oski j?zyka polskiego „sz”, „?”, „rz”, „h”, „ch”, „?”, „c/dz”, „?”, „?”, „?”, „?”/„d?”, ”?” oraz sylaby i zdania ze
spó?g?oskami zmi?kczonymi p`, b`, m`, f`, w`. Ponadto: zdania
z samog?oskami „?”, „?”, spó?g?oski ubezd?wi?czniaj?ce si? na ko?cu wyrazu: p/b, t/d, f/w, s/z, k/g, c/dz , sz/rz, ?/d?.
Podczas pracy z kartami z „?”, „rz”, „h”, „ch” trzeba pami?ta?, ?e na tym poziomie musimy dziecku powiedzie?, ?e zapisujemy sylaby z „?”,
„rz”, „h”, „ch”– dziecko nie jest w stanie na tym poziomie nauczania zastosowa? regu? ortografii, nie potrafi ustali? ró?nicy w zapisie sylab, np.
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„rza” czy „?a”, nie znaj?c znaczenia. Mo?emy te? zrezygnowa? z dyktowania, a pozosta? tylko przy przepisywaniu sylab, zda? lub pisaniu
(odwzoro-wywaniu) z pami?ci (pokazanego wzoru).
POZIOM 4 – Zdania do podyktowania
(rozszerzone zdania z kart pracy)
Str. 79-80 – Zestaw zda? do podyktowania.
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