Державний стандарт  Мови і літератури

ВІД НАПИСАННЯ ДО ПИСЬМА
Методика проведення каліграфічної хвилинки
у 2–4-х класах
Наталія ЗІЛІНСЬКА, викладач каліграфії/графіки письма,
викладач-методист, Самбірський педагогічний коледж
імені Івана Филипчака, Львівська обл.

В останні роки висловлюється думка про те, що треба зменшити кількість
письмових завдань, аби розвантажити учнів. Але виявляється, що каліграфічні вміння не тільки сприяють вихованню культури ведення записів, а ще й тісно пов’язані із загальним розвитком дитини. Дослідження психологів засвідчують: повторення рукою форми літер має
великий вплив на активність нейронів. Це сприяє розвитку здатності дитини навчатися, генерувати нові ідеї та краще запам’ятовувати інформацію.
Отже, формуванню графічних навичок слід приділяти увагу не тільки в період опанування грамоти, а й у 2–4-му класах. Етапи такої роботи розкриває автор.

П

оганий почерк свідчить про неусвідомлення
учнем алгоритму дій під час написання літер
(звідки починати, куди вести, де закінчити).
Тож, удосконалюючи графічні навики каліграфічного
письма учнів, необхідно запропонувати їм аналітичні
вправи для поелементного аналізу структури малих
і великих літер та синтетичні — на конструювання
різних літер, буквосполучень, складів з використанням однакових елементів, принципу безвідривності
тощо.
Досвід педагогічної діяльності засвідчує, що під час
літніх канікул діти, як правило, втрачають раніше
сформовані початкові графічні навички письма, а це
негативно відображається на його якості та швидкості, особливо на початку навчального року. Рухи
учнів скуті, лінії вони проводять з великим напруженням, забувають і плутають написання окремих літер.
Як наслідок, письмо стає неохайним, нерозбірливим.
Подолати ці недоліки допоможе саме хвилинка каліграфії — одна з форм удосконалення навички каліграфічного письма.
Такий етап уроку має невелику тривалість —
1-2 хвилини. Протягом цього часу учні пригадують
написання тієї чи іншої літери, закріплюють правильне поєднання елементів. Важливо, аби педагог не дублював пояснення написання літери, як
у 1-му класі, а ставив навідні запитання, що спонукатимуть дітей пригадати алгоритм написання
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графічного знака чи його сполучень відповідно
до вимог чинної навчальної програми. Окрім того,
під час каліграфічної хвилинки вчитель може актуалізувати знання учнів з теми, налаштувати їх на сприймання нового матеріалу.
Наведемо зразки проведення хвилинок каліграфії
у 2–4-х класах. Завдання розроблено з урахуванням
рівня сформованості навички письма на різних етапах навчання дітей у початковій школі.

2-й клас
І семестр

.
— Проведімо каліграфічну хвилинку. Візьміть ручки
в руки і запишіть велику літеру У. Пригадайте її написання. Зі скількох елементів складається літера?
(З двох: пряма похила із заокругленням вгорі та внизу,
пряма подовжена із заокругленням внизу).
— Звідки почнемо писати перший елемент? (Трохи
нижче надрядкової лінії).
— Продемонструйте, як писатимете цю літеру, в повітрі безвідривно.
— А тепер відступіть від початку робочого рядка в зошитах на ширину малої літери и і запишіть перший елемент літери У. Обов’язково звертайте увагу на нахил
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Учні записують речення з коментуванням.

Замовляйте попередні номери журналушита.
на сайті
upsh.com.ua
Зверніть
увагу на написання літери р, пер-

.
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ший елемент якої слід повторити з дотриманням

ЧИТАТИ ДАЛІ
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З Великоднем!

Вітаємо всіх, хто обрав
НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

4

комплект підручників для 2 класу
від видавництва “Світич”

Ми гарантуємо повну
методичну підтримку
педагогам, які користуються
нашими підручниками

2019
РІЗНОРІВНЕВІ
ДОМАШНІ РОБОТИ
Математика, 4-й клас

ФОРМУВАННЯ
УЯВЛЕНЬ
про ЗВУКИ
МУЗИКИ
Сенсорний розвиток

☼ Комплекти робочих зошитів
з інтегрованих курсів
☼ Навчальний зошит
з інформатики
☼ Збірка компетентнісних
завдань (для підсумкових
контрольних робіт)

ДІТЯМ
про ОЛЕНУ ПЧІЛКУ
Позакласне читання

☼ Додаткові навчальнометодичні матеріали
на сайті svitdovkola.org

ТІЛА і РЕЧОВИНИ
Природознавство
ВИМІРЮВАННЯ
ВЕЛИЧИН
Математика,
англійська мова

Щиро дякуємо за довіру!
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У фокусі:
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК НАВЧИТИ
ПИСАТИ ЕСЕ
Українська мова

☼ Розгорнуті календарнотематичні плани

Щоб не пропустити наші новинки,
підпишіться на розсилку на сайті:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89869

SvitDovkola.org

ЗДОРОВИМ
БУТИ МОДНО!
Основи здоров’я,
3-й клас
ПРИГОДИ
у МОВНІЙ КРАЇНІ
Сценарій свята

Підсніжнику, тендітний, чарівний.
Ти перший подарунок весняний
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