
Pasul 3

Fișe cu modele 
pentru planșete

Scanați cu  
telefon sau tabletă

Instrucțiuni  
și fișe cu modele, 

ediția digitală.

Conceput 
în Regatul Unit



Pasul 3

Planșetă pentru șnur

A treia din cele 3 planșete „Pegs to Paper”

Grilă de 10 x 10, la fel ca și planșeta mare

Folosește toate cele 10 culori P2P

În mod special întărește mușchii degetelor 
asociate cu scrisul de mână



Destinat copiilor de 3-5+, P2P îmbunătățește procesele cognitive de bază pen-
tru stăpânirea abilităților de alfabetizare și de calcul. Îmbunătățește toate 
aspectele scrisului de mână al copiilor de vârstă timpurie și al celor cu nevoi 
speciale, dezvoltând abilitățile motorii fine și controlul stiloului. 

Rezultatele procesului de învățare

Copilul va fi capabil să efectueze o acțiune, primind instrucțiuni de la adult.

Mușchii degetelor, mâinilor, încheieturilor și brațului vor fi întăriți în timp ce 
se parcurg activitățile. Forma aplicatorului va îmbunătăți prinderea tripod.

Copilul va folosi un limbaj fluent pentru a descrie ceea ce face, fiind capabil 
să identifice și să numească culori, numere și poziții.

Multe dintre literele alfabetului, cum ar fi „a”, „c” și „e”, sunt formate cu un 
cerc în sens invers acelor de ceasornic. Atunci când copilul exersează dese-
narea cercurilor în sens invers acelor de ceasornic, el va stăpâni o mișcare a 
stiloului esențială în formarea literelor.

Dezvoltarea cognitivă este îmbunătățită prin activitate fizică. Termenul ști-
ințific este „cunoaștere întruchipată”, ceea ce înseamnă că, prin implicarea 
activă în mediul înconjurător, sunt stimulate gândirea și înțelegerea.

Abilități de ascultare

Dezvoltarea motorie și prinderea corectă

Dezvoltare limbajului

Dezvoltarea sănătoasă a creierului

Controlul stiloului în formarea literelor



Instrucțiuni de utilizare
Pentru a obține beneficii maxime la utilizarea P2P, este important ca planșeta 
și șnururile să fie utilizate într-un anumit mod, după cum urmează:

Amplasare  dreptaci

Amplasare stângaci

Poziție planșetă:
Planșeta trebuie să fie plasată chiar 
în fața copilului. Bolurile interco-
nectabile de la pasul 2 sunt folosite 
pentru a depozita șnururile. Apoi, 
sunt plasate pe partea laterală a 
mâinii care nu este dominantă (de 
exemplu, în stânga pentru dreptaci 
sau invers).
Utilizarea aplicatoarelor:
Aplicatorul este ținut în mâna care 
scrie. Șnururile trebuie să fie luate 
cu mâna care nu scrie și introduse 
în capătul din spate al aplicato-
rului. Această mișcare integrată a 
celor două mâini utilizează am-
bele emisfere cerebrale stimulând 
învățarea. Șnurul este împins prin 
aplicator astfel încât 1 cm de șnur 
să iasă din peniță, care este apoi 
gata de utilizare.

Postura:
Copilul trebuie să se așeze ca și cum ar scrie, lucrând întotdeauna la o masă 
de la înălțimea potrivită (cu coatele în unghi drept față de suprafață) și cu 
picioarele pe podea (cu genunchii în unghi drept). Trebuie să stea în poziție 
verticală, pe mijlocul scaunului.

Transpunerea pe hârtie:
După ce a terminat fiecare exercițiu cu țepușe, copilul copiază modelul pe 
foaia cu puncte care poate fi multiplicată. Atunci când desenează cercurile, 
asigurați-vă că începe întotdeauna deasupra punctului și se deplasează spre 
stânga (întărind direcția corectă, în sens invers acelor de ceasornic, pentru 
pornirea literelor curbe). Astfel, copilul exersează coordonarea și reproduce-
rea mișcării simple necesare pentru scrierea de mână.



ascultă

fă

repetă

și desenează

Urmați instrucțiunile pas cu pas de pe paginile următoare 1-5

How To Use The Cards
The 4 Processes

Copilul ascultă instrucțiunile adultului (in-
strucțiunile enumerate pe următoarele pagini).

Copilul execută instrucțiunea pe planșeta pen-
tru țepușe sau planșeta pentru șnur.

Copilul descrie verbal ceea ce a realizat pe 
planșetă, ceea ce  dezvoltă limbajul și înțele-
gerea.

Copilul copiază apoi modelul său pe foaia 
cu puncte (imprimare/copiere) cu ajutorul 
cariocilor. Atunci când desenează cercurile, 
asigurați-vă că începe întotdeauna deasupra 
punctului și se deplasează spre stânga (conso-
lidând direcția corectă în sens invers acelor de 
ceasornic pentru pornirea literelor curbe).
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1. Instrucțiuni

Fișele 1-6

Pasul 3

Copiază modelele de pe planșeta mare pe planșeta pentru șnururi
Pentru această primă secțiune a fișelor de lucru (1-6), veți avea nevoie de re-
sursele de la etapa 2. Deoarece atât planșeta mare, cât și planșeta pentru șnu-
ruri au o grilă de 10 x 10, modelele pot fi copiate de pe una pe cealaltă. Acest 
transfer pune la încercare înțelegerea și dezvoltă abilitățile vizuale cheie.

Secțiunea întâi:

Același model poate fi realizat atât pe plan-
șeta mare cât și pe planșeta pentru șnururi.

Ascultă: „Copiază modelul de pe planșeta 
mare pe planșeta pentru șnururi.”

i.

ii.
iii.
iiii.

Fă: Modelul este realizat cu șnururi.
Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.
and Draw: Copilul desenează modelul, de 
data aceasta folosind linii pentru a reprezenta 
șnurul.
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2. Instrucțiuni Pasul 3

Copiază modelele pe planșeta gigant și pe foaia cu puncte
Trecând la următoarea secțiune a fișelor de lucru (7-12), vom începe să explo-
răm o serie de modele care se concentrează în special pe predarea abilităților 
fundamentale cheie pentru scrisul cursiv. Mișcările vor fi abordate mai detaliat 
folosind șnurul în secțiunea următoare, pentru această secțiune modelele sunt 
realizate pe planșeta mare și marcate pe foaia cu puncte.

Secțiunea a doua:

Fișa 7
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșeta mare. Ai nevoie de opt 
țepușe verde deschis și opt verde închis.”

i.

ii.

ii.

ii.

iii.

iii.

iii.

iiii.

iiii.

iiii.

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Fișa 8
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșeta mare. Ai nevoie de opt 
țepușe galbene și opt portocalii.”

i.

Fișa 9
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșeta mare. Ai nevoie de opt 
țepușe roșii și opt roz.”

i.
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3. Instrucțiuni Pasul 3

Fișa 10
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșetă. Vei avea nevoie de opt 
țepușe albastre și nouă țepușe verde deschis.”

i.

Fișa 11
Ascultă: „Copiază modelul în zigzag de pe 
această fișă de lucru pe planșetă. Vei avea 
nevoie de nouă țepușe portocalii.”

i.

Fișa 12
Ascultă: „Copiază modelul cu zigzaguri 
încrucișate de pe fișă pe planșetă. Vei avea ne-
voie de nouă țepușe mov și cinci țepușe roz.”

i.

ii.

ii.

ii.

iii.

iii.

iii.

iiii.

iiii.

iiii.

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.
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4. Instrucțiuni Pasul 3

Copiază modelele pe planșeta pentru șnur și pe foaia cu puncte.
În această ultimă secțiune a fișelor de lucru (13-18) vom continua cu modelele 
de scris de mână din secțiunea 2. Aceste modele vor fi realizate acum cu ajuto-
rul planșetei pentru șnur, care va imita îndeaproape mișcarea scrisului cursiv. 
Atunci când copilul marchează modelul pe foaia cu puncte, există 3 rânduri 
separate de marcat: un rând doar cu cercuri, un rând doar cu linii, și, în final, 
un rând atât cu cercuri, cât și cu linii. 

Secțiunea a treia:

Fișa 13
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșeta pentru șnur de la stânga la 
dreapta cu șnurul verde deschis.”

i.

Fișa 14
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșeta pentru șnur, de la stânga 
la dreapta, cu șnurul galben.”

i.

Fișa 15
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșeta pentru șnur, de la stânga 
la dreapta, cu șnurul roșu.”

i.

ii.

ii.

ii.

iii.

iii.

iii.

iiii.

iiii.

iiii.

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.
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5. Instrucțiuni Pasul 3

Fișa 16
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșeta pentru șnur de la stânga la 
dreapta cu șnurul albastru.”

i.

Fișa 17
Ascultă: „Copiază modelul de pe această fișă 
de lucru pe planșeta pentru șnur de la stânga la 
dreapta cu șnurul portocaliu.”

i.

Fișa 18
Ascultă: „Copiază aceste modele de pe fișa 
de lucru pe planșeta pentru șnur de la stânga la 
dreapta cu șnururile mov și roz.”

i.

ii.

ii.

ii.

iii.

iii.

iii.

iiii.

iiii.

iiii.

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Fă: Modelul este realizat cu țepușe. 

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Repetă: Copilul descrie ceea ce a făcut.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.

Desenează: Copilul desenează apoi modelul 
pe foaia cu puncte, așa cum se arată pe fișă.



Foaie cu puncte
10 x 10

Copiați sau imprimați această foaie.Copiați sau imprimați această foaie.
Copiați modelele cu ajutorul cariocilor.Copiați modelele cu ajutorul cariocilor.

NumeNume
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PUTEREA DIGITALULU
I

Salvați pe dispozitivele dumneavoastră

Încărcați pe afișaje și ecrane interactive

Imprimați mai multe exemplare

Partajați prin platformele sociale sau e-mail



Dr Angela Webb
Psiholog pentru copii și fost director de școală

MULȚUMIM

...și tuturor educatoarelor și profesorilor

care au contribuit la elaborarea acestui material.


