Najważniejsze wyróżniki
metody 101 kroków:
Teksty

dwa kolory sylab i falbanki
pomagające w dzieleniu na sylaby
czytelna nawigacja stron elementarza
odniesienie do kaligrafii

✔ Podręcznik (2 części) zawiera
101 czytanek, dzięki czemu wprowadza się
litery stopniowo, proponując do każdej z nich
kilka tekstów. Daje to dziecku dużo większą
szansę zapamiętania wprowadzanej litery
oraz zapobiega pomyłkom typowym
dla uczniów z dysleksją w dalszej nauce.
✔ Teksty nie tylko kształcą umiejętność
czytania, ale pogłębiają też sferę wyobraźni
oraz uczą samodzielnego
i logicznego myślenia.

Kto może pracować z elementarzem:

✔ Rodzice z dziećmi
✔ Nauczyciele klas zerowych oraz nauczania początkowego z klas kształcenia zintegrowanego
✔ Terapeuci na zajęciach terapii pedagogicznej w szkołach i poradniach
✔ Nauczyciele na zajęciach wyrównawczych
kolor zielony - informacje
potrzebne
do odpowiedzi
kolor brązowy - pytania
do tekstów
schemat łączenia
głosek w sylaby

Metody nauki czytania

schemat czytania
sylabami

✔ Nauka czytania oparta jest
na metodzie sylabowej,
z wykorzystaniem autorskich rozwiązań
takich jak falbanki i kolory sylab,
które są dostosowane do tła.
Jednocześnie w ćwiczeniach
obok tekstów stosuje się metodę
głoskową i całościową. Obok każdej czytanki
z nowowprowadzaną literą
znajduje się ćwiczenie, w którym łączy się
głoski w sylaby i czyta wyrazy sylabami,
oraz fioletowy pasek, na którym zapisano
wyrazy z nową literą.

Układ

✔ Czytelny układ pracy z dzieckiem, albowiem
na jednej stronie (lewej) znajduje się czytanka,
a prawa strona zawiera ćwiczenia kształcące
funkcje percepcyjno-motoryczne, niezbędne
w nauce czytania.

pasek z wyrazami
zawierającymi
nowowprowadzoną
literą
ćwiczenia kształcące
analizę i syntezę
słuchową
oraz bezpośrednią
pamięć słuchową

Kaligrafia

✔ Każda czytanka ma odpowiadające jej
strony w książce do kaligrafii ( 2 książki),
która dodatkowo zawiera wiele ćwiczeń
z zakresu grafomotoryki i koordynacji
wzrokowo- ruchowej.

Elementarz
lementarz XXI wieku

✔ Elementarz ma czytelną
i przejrzystą szatę graficzną oraz piękne,
przemawiające do dzieci ilustracje.
W podręcznikach wykorzystano wyniki
najnowszych badań naukowych.

czytanie ze zrozumieniem,
wykorzystanie informacji
zawartych w ćwiczeniu
i czytance

