
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 2.   Умови навчання каліграфічного письма.

Питання, винесені для опрацювання на семінарське заняття

1. Поза під час письма.

2. Уміння тримати ручку.

3. Зошити для письма, їхні види.

4. Наочність на уроках з письма

Методичні рекомендації

1.  Поза  під  час  письма:  освітлення  приміщення,  шкільні  меблі,

розміщення  учнів,  правильне  сидіння,  психолого-педагогічні  та  гігієнічні

вимоги під час письма.

2.  Уміння  тримати  ручку:  вимоги  до  вибору  ручки,  спосіб  тримання

ручки,  положення  ручки,  спосіб  перевірки  правильності  триманні  ручки

учнями, найпоширеніші порушення правил тримання ручки, тривалість письма

у 1-4 класах.

3. Зошити для письма, їхні види: види зошитів для навчання письма у 1

класі,  української мови у 2-4 класах,  сітка зошита,  якість паперу,  положення

зошита.

4. Наочність на уроках з письма: класна дошка, крейда, плакати, алфавіт,

демонстраційні картки, гігієнічні й естетичні вимоги до наочності.
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