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Ćwiczenia 
doskonalące technikę 
zapisu formuł 
matematycznych
pisanie po śladzie; doskonalenie 
rozmieszczania na kratce cyfr, 
znaków i formuł matematycznych
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S3a?ci/n]a] m]  n]a?l_e|p_e|k].  d]a] Ne|l?i], 
a]  Bg]a|t]c_e].  
I2l_e] n]a?l_e|p_e|k] m] t_e|r?}] S3a?ci/n]a]?

S3a?ci/n]a] m] t_e|r?}]  n]a?l_e|p|k?i].

R,o!_e|k] k]a/2?i]  [s[k]a/l]a/ry,  [w8?l]o"|y  
i  g^u/p/i/k|i]. 
I2l_e] ry98/k] k]a/2?i] R,o!_e|k]?

R,o!_e|k] k]a/2?i]  ry98/k].

Ćwiczenia doskonalące 
technikę pisania cyfr
pisanie po śladzie i samodzielne, 
ćwiczenia płynności i precyzji ruchów 
na powiększonej i standardowej 
kratce; wzory cyfr także dla dzieci 
leworęcznych

Ćwiczenia w pisaniu 
w standardowej kratce wyrazów 
i zdań – zadania tekstowe
pisanie po śladzie, dostosowane do tempa 
wprowadzania liter i cyfr; zadania 
o narastającym stopniu trudności

Jak korzystać z zeszytu do kaligrafi i

15

Ćwiczenia grafomotoryczne
 rozwijanie motoryki małej, doskonalenie 
płynności, precyzji i swobody ruchów 
na powiększonej kratce
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T1o  d]o!|k|i] A]d|y. 

 d]o!|k|i] A]d]a] d]a] U|l|i].  
I2l_e]  m] A]d]a]?

A]d]a] m]  d]o!|k|i].

T0u]    l]a|l_e], a t_a/m]   . 

I2l_e] t_o l]a|l_ ?

T1o  l]a|l_.
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S3a?ci/n]a] m]  n]a?l_e|p_e|k].  d]a] Ne|l?i], 
a]  Bg]a|t]c_e].  
I2l_e] n]a?l_e|p_e|k] m] t_e|r?}] S3a?ci/n]a]?

S3a?ci/n]a] m] t_e|r?}]  n]a?l_e|p|k?i].

R,o!_e|k] k]a/2?i]  [s[k]a/l]a/ry,  [w8?l]o"|y  
i  g^u/p/i/k|i]. 
I2l_e] ry98/k] k]a/2?i] R,o!_e|k]?

R,o!_e|k] k]a/2?i]  ry98/k].
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T1o ry^s4u/n]k|i] G^u/t|k]a].

Ł]a|t_e/k] m]  ł]a|t/k/i], a] P3i/m/p_e/k] m]  
o  ł]a|t/k/i] [(i_ę]c_e/j.  
I2l_e] ł]a|t_e/k] m] P3i/m/p_e/k]?

P3i/m/p_e/k] m]  ł]a|t_e/k].

Jo^l]a] m] o  ry^s4u/n]k|i] m/n/i_e/j.  
I2l_e] ry^s4u/n]k]ó2w m] Jo^l]a]? 

Jo^l]a] m]  ry^s4u/n]k]ó2w.

P3i/m/p_e/k]Ł]a|t_e/k]
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D{|i_e?s5i_ę]c?i|u] z|u]c|h]ó2( z]o5ba]c?}|y^ł]o d|u]c|h|y.
C|z|t_e|!]c|h] &4c|h]o:xa|ł|o &5i_ę] [p]o4d] [p]o4d|u]c|h|y.
I2l|u] z|u]c|h]ó2( z]o^s5t]a|ł]o?

C|z|t_e|ry ż|u|k|i], t|Q|y ż|a|cy i] d|xa] ż|u|%a|(i_e]  
cy^ł|y %a/z_e|m] n]a] z]a|ba|(i_e]. 
I2l_e] t_o z|(i_e|Q]ą|t]?

R]a/z_e|m]

Z]o^s5t]a|ł]o


