
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема 3. Вимоги до каліграфічного письма і ведення учнівських зошитів

Питання, винесені для опрацювання на семінарське заняття

1.  Критерії  до  каліграфічного  письма.  Вимоги  до  ведення  учнівських

зошитів.

2.  Методика  ознайомлення  учнів  з  письмовим  приладдям.  Методика

ознайомлення учнів із правилами сидіння за партою під час письма.

3. Вимоги до перевірки учнівських зошитів.

Методичні рекомендації

1.  Критерії  до  каліграфічного  письма.  Вимоги  до  ведення  учнівських

зошитів: запис дати і виду роботи у 1-4 класах, запис на сторінці, запис у рядку,

розліновка сітки зошита відповідно до етапу навчання, методика ознайомлення

учнів  з  умовними  позначками  зошита  (робочий  рядок,  верхня,  нижня,

міжрядкова, похила лінії, червона лінія), функцією абзацу, пропуск рядків,

2. Методика  ознайомлення  учнів  з  письмовим  приладдям.  Методика

ознайомлення учнів із правилами сидіння за партою під час письма.

3.  Вимоги до перевірки учнівських зошитів:  види оцінювання, способи

виправлення помилок, критерії перевірки графічних навичок.
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