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Wprowadzanie ortografii w klasach 1-3 nie jest sprawą łatwą.
Wydawałoby się, iż zasady używania prawidłowej pisowni
ortograficznej są bardzo jasne i czytelne. Dla dzieci jest jednak
działanie bardzo abstrakcyjne i potrzebują wiele powtórzeń.
Wprowadzanie ortografii za pomocą zabaw, gier oraz
atrakcyjnych i twórczych zadań pomoże dzieciom w utrwalaniu
i rozumieniu poszczególnych zasad.  Efektem tych  działań
będzie nabycie umiejętności językowych oraz prawidłowej
pisowni.
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Opcja 1
 

Dzieci dobierają się w pary. Każda para otrzymuje inną kategorię kart. Karty
stworzone  są zgodnie z pisownią ortograficzną. Dziecko ze swojego zestawu

wybiera jedną kartę, którą będzie odgadywała druga osoba z pary. Aby, ułatwić
zadanie może pytać wskazówkami typu:

Czy twoja karta wymienia się na o, z,g itp....?
Czy twoja karta to rzecz, osoba, roślina?

Czy twoja karta zapisana jest wielką literą....
 
 

Opcja 2
 

Dzieci z jednego zestawu wybierają 6 kart. Przyglądają się im przez 10 sekund.
Następnie odwracają je. Mieszają i ponownie odkrywają tylko 5. Zadaniem dzieci

jest rozpoznanie, która z kart nie została odkryta.
 
 
 

Opcja 3
 

Wykorzystujemy 2 komplety. Wymieszane karty odkładamy rewersem do góry.
Odsłaniamy pierwszą kartę szukając pary do niej, jeżeli nie znajdujemy

odwracamy ponownie i szukamy dalej. Sprawdzamy, kto nazbierał najwięcej kart.
Ze zdobytych kart układamy historyjkę.

 

Zgadnij co mam na myśli
 Do wykonania zabawy będzie

niezbędna kartka z bloku A4 lub
wieczko z kartonu po czekoladkach

albo  po obuwiu, pudełka po
zapałkach oraz poniższe ilustracje.
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Dziękujemy za Twoje zaufanie i wybór oferowanych
przeze nas treści. Mamy nadzieję, że znajdziesz chwilę, aby

zamieścić swoją recenzję materiałów na profilu na Facebooku:
 
 
 

za co będziemy ogromnie wdzięczne :) 

Z A P R A S Z A M Y  R Ó W N I E Ż  N A
N A S Z Ą  S T R O N Ę  I N T E R N E T O W Ą  

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub
całości informacji, zdjęć bądź innych treści zawartych w niniejszej publikacji, w formie
elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, bez zgody autora jest zabronione.
Zdjęcia pochodzą z zasobów prywantych, Canva oraz AdobeStock, tekst Magdalena
Szynkowska.
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