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Завдання 1
Завдання дитини - обвести в коло (умовно в коло) всіх зайців на малюнку ПРОСТИМ
олівцем. Дитині необхідно взяти олівець максимально правильно, знайти всіх зайчиків і окреслити
їх. Суть не в тому, щоб зробити це якомога рівніше і акуратніше, а в тому, щоб обвести взагалі,
щоб лінія замкнулася і була проведена приблизно навколо тварини.
Ми будемо привчати малюка працювати рукою. До «праці» відносяться будь-які вправи, які
сприяють посиленню м’язів руки, яка пише, підвищенню рівня її спритності, витривалості, точності
дій.
Наше завдання зробити письмо для дітей не виснажливим заняттям, а частиною
захоплюючого освітнього процесу. Для цього в кожній вправі присутня ГРА. Дитина «ловить
зайців», «роздає потрібні предмети» і т.д. Це важлива частина навчання, не применшуйте цінності
того, що для дитини важливо, ставтесь до ігрової активності малюка так само відповідально і
шанобливо, як і до навчальної частини. Гра на заняттях для малюка - це розуміння, НАВІЩО йому
щось потрібно зробити. Ось навіщо дитині обводити зайців на нашому малюнку? Буквально – нема
чого, а ось якщо підключити ігрову лінію, то «з ферми втекла сім’я зайців, господар дуже сумує і
просить їх повернутися. Будь ласка, допоможи йому знайти всіх зайців!».
Якщо дитина технічно не може зробити потрібну дію сама, дайте їй олівець, а самі поставте
крапку, звідки потрібно почати рух. І до цієї ж крапки повернутися. Не беріть руку дитини в свою,
це абсолютно неефективно. Також важливо намагатися взяти олівець правильно - трьома
пальцями. Пальчики повинні замикатися перед початком звуження носика олівця. Якщо саме так
взяти не виходить, нехай рука знаходиться трохи вище на олівці, але не дозволяйте охоплювати
олівець всією рукою або ставити руку дуже низько.
Яким саме буде олівець (гладким круглим, багатогранним чи тригранним) - не важливо
глобально, проте тригранні олівці утримувати маленькій ручці трохи простіше. Для правильного
розташування руки в магазинах можна побачити спеціальну насадку на олівець, але я рекомендую
її застосовувати тільки якщо всі можливі варіанти навчитися писати без неї вже випробувані.
У цьому завданні дозволяється, щоб лінії були звивистими, а обведені «кола» різні за
розміром, головне - факт, що завдання виконано.
Важливе уточнення на етапі, коли дитина тільки вчиться певним навичкам, і сам процес
відбувається не найлегшим шляхом - не робити різких зауважень «Нууу, хіба ти не можеш!», «Де
твоя концентрація? Зберися!», «Дивись уважно! Куди ти повів?» і багато іншого, що, на жаль, чують
вуха дітей різного віку.

