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Jó tanácsok
Szeretnél szépen írni?
Sikerülni fog, ha kényelmesen helyezkedsz el. Mind a két könyököd
legyen az asztalon! Lábaidat támaszd le, ne harangozzál velük! Ha jobbkezes vagy, akkor a világosság bal felõl érje a füzeted! Ha balkezes, akkor
jobb felõl! Ülj egyenes háttal! Az orrod és a füzet között legyen legalább
kétarasznyi távolság! Csak jó szerszámmal lehet eredményes munkát
végezni: a szép íráshoz jól kihegyezett ceruza szükséges. Írás közben ne
fogd görcsösen a ceruzádat! Így képes leszel csúsztatni kezed a papíron,
folyamatosan írni a betûket. Ezt fejlesztik a lendületgyakorlatok.
Amikor másolsz, jegyezd meg a teljes szót, és megszakítás nélkül írd
le! Közben hangonként diktálhatod magadnak. Azután olvasd el, és tedd
ki a szükséges ékezeteket, írásjeleket! Mondat lejegyzése után ellenõrizd
az egészet! Írásod ne csak szép legyen, hanem helyes is! Az olvasás tanulásakor már tapasztalhattad, hogy egy-egy betû kicserélése megváltoztathatja a szó jelentését. Csak a helyesen írt szavakat értheti meg az, aki
olvassa.
Tollbamondáskor hallgasd végig, amit mondanak, aztán ismételd el
magadban! Így lejegyzés közben nem fogod elfelejteni.
Ne keseredj el, ha eleinte nem lesznek olyan szépek a betûid, mint
a füzet nyomtatott mintája! Mennél többet gyakorolod az írást, annál
könnyebben használod, és szebben is fog sikerülni.
Az írástudatlan olyan, mintha vak volna.
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1. Írd át színessel a tanult betûket!

2. Folytasd a sort!

3. Kösd össze a képet azzal a betûvel, amelyik a nevében elõfordul!
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Úgy változtasd a szavak kezdõbetûjét, hogy egy másik értelmes
szót kapj! (Pl.: por – bor)
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1. Húzd alá az állatneveket, és másold is le!

2. Másold le a szólásokat írott betûkkel!
Bal lábbal kelt.
Jobb lábbal kelt ki az ágyból.
Csak a lábát lógázza.

3. Írd a képek alá a nevüket!
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