ORTOGRAFIA I GRAMATYKA KROK PO KROKU
Łatwo, przyjemnie i efektywnie
Warsztaty online z MARTĄ SIWAK - pozytywnie zakręconą polonistką,
specjalistką od wszelakich metod na atrakcyjne lekcje
Zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje? Tyle ćwiczeń, zabaw, kreatywnych lekcji i nic!!! Wtedy
zaczynamy się niepokoić, co jest nie tak?! Zacznijmy więc od stylów uczenia się, a tym samym prostych,
lecz praktycznych sposobów ułatwiających rozumienie gramatyki i zasad ortografii. Wyćwiczmy
„czujność” ortograficzną w wyniku samokontroli, co w efekcie doprowadzi do automatyzacji
poprawnego pisania. Bawmy się i wykorzystujmy nietypowe gadżety do kreatywnej, a zarazem
przyjemnej nauki ortografii i gramatyki. I tu polecam: zakrętki od butelek, słoiki, kieszonki, kostki,
klamerki, karty, fiszki, sznurki, pionki itp., a także różnorodne techniki i metody wykorzystujące typowe
i nietypowe gry, takie jak: koło fortuny, milionerzy, zakodowany Twister.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
•

•

•
•
•

zrozumienie prawidłowości rozwojowych związanych z nabywaniem kompetencji
poprawnego pisania oraz trudności przeżywanych przez uczniów w związku z brakiem
rozumienia struktur gramatycznych i prawidłowości ortograficznych
zastosowanie różnorodnych metod aktywizujących w nauczaniu ortografii i gramatyki
rozbudzenie czujności ortograficznej u uczniów
trwałe zapamiętywanie treści ortograficznych i gramatycznych
motywowanie i angażowanie nawet najbardziej opornych uczniów

TEMATYKA:
• Świadomość ortograficzna, gramatyczna a kłopoty z koncentracją uwagi
• Kolorowa ortografia i gramatyka
• Sposoby na błędy
• Części zdania do układania
• Myślnik – ćwiczenia pomagające zapamiętać znaki interpunkcyjne
• Gramatyczne i ortograficzne „wygibajtusy”,
• Nietuzinkowe metody na zawiłości językowe: zakrętki, korki, klamerki, kieszonki itp.
• Metody i techniki ułatwiające nabywanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności:
balonowa ortografia, gramatyczna wojna itp.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych
Forma: online
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 25 listopada 2020 r., godz. 17.00 – 19.15
Cena: 140 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale
w szkoleniu)
Osoba prowadząca: Marta Siwak - pozytywnie zakręcona polonistka, dyrektor szkoły w MOS, trenerka
edukacyjna od motywacji, kreatywności, nietuzinkowych metod nauczania, nastawiona na współpracę
z inspirującymi ludźmi i pracę z młodzieżą na tzw. zakręcie

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte

