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Z ORTOGRAF F I TI

ć

3

ż
ę

ś 5

www.ortograffiti.pl

ą

h

ó

1

Wstęp
Drogi Rodzicu!
Być może Twoje dziecko uczęszcza do zwyczajnej, rejonowej szkoły, a może świadomie wybrałeś bądź wybrałaś dla
niego wyjątkową placówkę lub dziecko uczy się w domu? Niezależnie od tego musisz przyznać, że masz świadomość
odpowiedzialności za edukację swojego dziecka i chcesz, by była ona na jak najlepszym poziomie. Aby o to zadbać,
środowisko domowe powinno wspierać dziecko w harmonijnym rozwoju i pomagać w budowaniu odpowiedniej samooceny. To Rodzic jest dla dziecka najważniejszym oparciem i drogowskazem w jednym. Jest to szczególnie ważne
na początku edukacji i w szkole podstawowej, ale tak naprawdę kształtowanie postawy dziecka odbywa się też na
dalszych etapach edukacji. Jako Rodzic możesz pomóc dziecku zrozumieć, jak stawiać sobie wartościowe cele i jak
najlepiej je osiągać.
Co więcej, masz gotowe narzędzia do tego, aby wspierać różne umiejętności dziecka, które przełożą się potem na sukcesy w różnych dziedzinach, a przy tym mogą stać się elementem budującym Twoją więź z dzieckiem.
Z pomocą przy realizacji tych założeń przychodzi Wam Metoda Ortograffiti, czyli:
•

gotowe zeszyty z zadaniami,

•

opracowane przez najlepszych autorów,

•

dostosowane do konkretnych etapów edukacyjnych,

•

niezastąpione przy utrwalaniu umiejętności i poprawianiu sprawności w różnych dziedzinach,

•

przemyślane w każdym szczególe,

•

przystosowane do pracy w domu.

Wykorzystaj ten materiał do wypracowania razem z dzieckiem systematyczności, odpowiedzialności za jego edukację
i świadomości, że cel czasem osiąga się małymi krokami. Metoda Ortograffiti pomoże Wam to zrobić ze spokojem
i humorem. W zeszytach Ortograffiti, przeznaczonych do pracy w domu, Twoje dziecko otrzymuje przemyślany, uporządkowany materiał do utrwalania zdobytych już umiejętności, przypomnienia sobie tego, co się lekko zakurzyło, oraz
do usprawniania tego, co wychodzi mu nieco gorzej. Ty zyskujesz poczucie kontroli nad sytuacją i pewność, że dostarczasz dziecku tego, czego w tym momencie ono potrzebuje. Lekka forma ćwiczeń sprawi, że nauka z nudnej i żmudnej
stanie się zupełnie przyjemna.
Co musisz zrobić? Wejdź na stronę sklep.operon.pl. Wybierz zeszyty Ortograffiti dobrane do potrzeb Twojego dziecka.
Odbierz przesyłkę od kuriera i... gotowe.
Możecie spędzać czas razem, uczyć się, dobrze się bawić i to wszystko jednocześnie.
#pracujzOrtograffiti
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Uczymy się czytania
i ładnego pisania przez zabawę
6–9 lat

Ortograffiti z Bratkiem, kl. I–III

Złotowłosy Bratek to wspaniały przyjaciel wszystkich dzieci. Ponieważ stale towarzyszy uczniom w zeszytach przeznaczonych dla klasy I, II i III, możecie mieć pewność, że nauka będzie przebiegała w atmosferze ciepłej, przyjaznej
i pełnej dobrych emocji.
Właśnie o emocjach nauczycie się dużo z bajek, które rozpoczynają każdy nowy rozdział. Poza tym utrwalicie obraz
graficzny liter, potrenujecie czytanie oraz nauczycie się trudnej sztuki rzetelnej samooceny. Wszystko to będziecie robić
zgodnie z zasadą stopniowania trudności – czyli każdego dnia będziecie o krok dalej. Dodatkowo zyskacie wsparcie
w postaci wskazówek dotyczących uczenia się wielozmysłowego, które jest najbardziej skuteczne i najbardziej ciekawe.
Każdego dnia przeznaczcie około 15–30 minut na to, aby wykonać kilka zadań z ćwiczeń z Bratkiem. Rozpoczynacie
działanie od czytania krótkiej historyjki, a potem czeka na Was szereg różnorodnych zadań. Każde z nich opatrzone jest
specjalną ikonką – szybko zorientujecie się, co oznacza każda z nich.
Ćwiczenia są kolorowe i atrakcyjne, ale nie róbcie wszystkich od razu! Podzielcie pracę, niech jeden rozdział zajmie
Wam dwa lub trzy dni – to da lepszy efekt. Jeśli będziecie mieli na to ochotę, możecie przypominać sobie historyjkę
Bratka każdego dnia. Ćwicząc uważne słuchanie, intensywnie popracujecie przy tym nad Waszą relacją. Na pewno
w tym pomoże Wam też Domek Uczuć, który znajdziecie na końcu każdego zeszytu.
Pamiętaj! Lepiej mniej na raz, ale każdego dnia!
Aby zadbać o każdy element domowej edukacji, starannie odczytuj dziecku polecenia i sprawdzaj, czy na pewno wie,
co ma wykonać. Dla Ciebie to także ułatwienie – znając treść zadania, możesz łatwo sprawdzić, czy dziecko prawidłowo je zrealizowało.
Zastanówcie się też, czy uda się Wam wygospodarować kącik, wygodne i przytulne miejsce, gdzie możecie czytać z Bratkiem. Wzmocnicie w ten sposób pozytywny przekaz, jaki płynie z edukacji z Bratkiem, a także stworzycie przyjemne skojarzenie związane z czytaniem i uczeniem się nowych rzeczy, a to najwspanialszy wstęp do dalszych przygód w szkole.
#zostańwdomu #pracujzOrtograffiti
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Uczymy się czytania
i poprawnego pisania
9–12 lat

Ortograffiti. Czytam, rozumiem, piszę

Dobrze zorganizowana lekcja w domu powinna być jednocześnie treściwa i ciekawa. Nie jest łatwo spełnić oba te warunki, ale na szczęście zeszyty Ortograffiti dla uczniów klas IV–VI doskonale wpisują się w te wymagania..
Poziom pierwszy (zeszyty żółte) to dla Twojego dziecka trening przede wszystkim techniki czytania i pisania. Są to
podstawowe umiejętności, które opanowane biegle dadzą podstawę do powodzenia w dalszej edukacji. Kolorowe,
ciekawe ćwiczenia, zabawne historyjki i zróżnicowane zadania sprawią, że zabawa w naukę będzie umilać Wam czas
w domu, a praca nad utrwalaniem umiejętności albo wspieraniem ich rozwoju będzie rozrywką, a nie obowiązkiem.
Poziom drugi (zeszyty zielone) możesz wykorzystać, jeżeli chcecie w klasie V lub VI poćwiczyć czytanie ze zrozumieniem oraz sprawne pisanie. Materiał jest tak dobrany, aby sprawnie przechodzić od jednego ćwiczenia do drugiego
i trenować różne funkcje i umiejętności.
Orientację w tym, co trenujecie, ułatwiają czytelne ikonki, którymi oznaczono zadania. Po wykonaniu przez dziecko
konkretnej porcji ćwiczeń możesz sprawdzić, czy wszystko dobrze poszło, bo trudniejsze zadania mają odpowiedzi
zamieszczone na końcu zeszytu.
Aby było Wam jeszcze łatwiej poruszać się po zeszycie, każdy dział wyróżniono innym kolorem. Ustalcie rytm pracy:
jeden kolor na jeden tydzień. W ten sposób ćwiczycie tyle, ile trzeba, dziecko nie jest przemęczone, a systematyczna
praca da najlepsze efekty.
Pamiętajcie o dołączonej do zeszytu wycinance-układance – w nagrodę za skończony dział dziecko wycina jeden element i nakleja na przeznaczonej do tego karcie. Satysfakcja będzie rosła z każdym kolejnym elementem!
A gdybyście chcieli poprawić nieco krój pisma, to sięgnijcie po zeszyty z fioletową okładką – Ortograffiti. Od dysgrafii
do kaligrafii.
#zostańwdomu #pracujzOrtograffiti
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Uczymy się ładnego pisania
9–12 lat

Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii

To prosta metoda na ładniejsze zeszyty i sprawną rękę, która nie boli na samą myśl o długopisie. Wyćwiczycie szybko
proste litery, bez zbędnych zawijasów, za to czytelne i równe. Wystarczy codziennie zrobić dwa zadania, a za jakiś czas
poprawa będzie niesłychana. To Wasz sprzymierzeniec w pracy w domu – do utrwalania, trenowania, usprawniania.
Dla każdego dziecka w edukacji domowej.
#zostańwdomu #pracujzOrtograffiti
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Uczymy się matematyki
9–12 lat

Ortograffiti. Matematyka bez trudności

O tym, że matematyka może być świetną zabawą wiedzą dobrze ci uczniowie, którzy matematykę lubią. Gorzej z tymi
drugimi, którzy lubią nieco mniej... Niezależnie od tego, do której grupy należy Twoje dziecko, Matematyka bez trudności przyda się Wam na czas edukacji domowej po to, aby utrwalać i doskonalić podstawowej umiejętności związane
z matematyką.
Materiał przygotowany jest tak, żeby każdy rodzic mógł bez problemu skontrolować poprawność wykonania zadań,
a dziecko potraktowało je jak rozrywkę i ciekawostkę, a nie żmudne obliczanie. Każdy dział jest przygodą podróżnika
na innym obszarze geograficznym. Działy oznaczono kolorami, a ćwiczenia - ikonkami. Dzięki temu łatwo będzie Wam
się orientować w zeszycie.
W zeszycie macie wszystko, co pozwoli Wam ćwiczyć, ale się nie zamęczyć. Każdy rozdział w tytule informuje Was,
co głównie trenujecie, a kolorowe zadania pozwalają na zabawę matematyką. Dodatkowo ćwiczycie inne, przydatne
umiejętności, korzystacie z przygotowanych gier, wędrujecie labiryntami i rozwiązujecie szyfry.
Wyznaczcie sobie dwa lub trzy zadania na dzień, a przez cały tydzień wykonacie świetną pracę, prawie tego nie czując. Dziecko będzie doskonalić swoje umiejętności matematyczne, a Ty potem sprawdzisz, czy mu dobrze poszło, bo
w zeszycie znajdziesz odpowiedzi. Ponadto będziecie mieli niepowtarzalną okazję do podróżowania bez opuszczania
domu, więc przed Wami tylko dobra zabawa!
#zostańwdomu #pracujzOrtograffiti
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Przygotowujemy się do egzaminu
ósmoklasisty z języka polskiego
12–14 lat

Ortograffiti. Język polski. Klasa VII i VIII

Powieść w odcinkach, tajemnica, chłopak i dziewczyna, dziwne czasy, w których żyją bohaterowie, ciekawe wątki i nawiązania historyczne... To jest tło dla zadań, które w nieszablonowy sposób pomogą uczniowi przygotować się do
egzaminu kończącego szkołę podstawową.
Nierutynowe wyzwania, zachęcające do sięgania głębiej, patrzenia ponad schematami, refleksji, zastanowienia i zintegrowania posiadanej wiedzy – wszystko to znajdziecie w zeszytach z języka polskiego dla klasy VII i VIII.
Zadania są tak skonstruowane, żeby pobudzać do myślenia twórczego i wykorzystywać wszystkie swoje zasoby. Każdy rozdział, którego wykonanie powinno zająć uczniowi dwa–trzy dni, zaznaczony jest konkretnym kolorem. Dzięki
temu łatwo zaplanować pracę. Aby urozmaicić te intensywne wyzwania, na spersonalizowanie czeka okładka zeszytu
oraz wszystkie marginesy w środku zeszytu.
Pomóż dziecku zaplanować pracę, wyznaczając zadania na dany dzień. Przypominaj mu w razie potrzeby, że może
wracać do tekstu i analizować go tyle razy, ile będzie potrzebne dla satysfakcjonującego wykonania wszystkich zadań.
Cieszcie się efektami niezwykłej pracy, mając pewność, że do egzaminu przygotowaliście się najlepiej, jak to możliwe.
#zostańwdomu #pracujzOrtograffiti
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Przygotowujemy się do egzaminu
ósmoklasisty z matematyki
12–14 lat

Ortograffiti. Matematyka. Klasa VII i VIII

Wielu uczniów klas VII i VIII odczuwa niepokój związany szczególnie z egzaminem z matematyki. Teraz dzięki specjalnie przygotowanym zeszytom możesz wesprzeć dziecko w tym, aby poczuło się pewniej, utrwaliło posiadaną wiedzę
oraz wyćwiczyło to, co wydawało się trudniejsze.
Macie gotowy materiał do samodzielnej pracy, który sprawdzi się u każdego ucznia – niezależnie od tego, czy ma
trudności w uczeniu się matematyki, czy tylko chce dobrze powtórzyć wiadomości i mieć pewność, że jest świetnie
przygotowany.
Krok po kroku przejdziecie przez najważniejsze działy, a za każdym razem macie możliwość skorzystania ze wskazówek oraz podsumowania, co jeszcze lepiej utrwala wiedzę.
Im mniej czasu do egzaminu, tym więcej czasu jednorazowo przeznaczcie na pracę. Ale pamiętajcie, że kluczem jest
systematyczność. Każdego dnia zaplanujcie konkretny czas na wykonanie zadań – kolorowe oznaczenia rozdziałów
pomogą Wam podzielić materiał według potrzeb.
Wybierz te zeszyty, jeżeli chcesz:
•

pomóc dziecku w przygotowaniu do egzaminu z matematyki,

•

wesprzeć w edukacji domowej,

•

mieć pewność, że właściwie dobrane zadania pomogą rozwijać myślenie matematyczne.

#zostańwdomu #pracujzOrtograffiti
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