Coli special
liniate
Descrierea instrumentului
Hârtie special concepută pentru a facilita și controla învățarea și corecta scrierea și
caligrafia.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Scrisul de mână este o activitate complexă care implică abilități perceptive-motorii,
cognitive și lingvistice și necesită luni de exersare înainte de a fi stăpânit în totalitate.
C. Jolly, C. Huron și E. Gentaz au sintetizat astfel cele două faze principale ale procesului
de achiziție a scrisului de mână de către un copil:
În primul rând, copiii construiesc reprezentări vizuale ale literelor, care servesc drept
ghid pentru producția grafo-motrică. Prin urmare, prima sarcină oferită copiilor este de
a copia literele urmând șabloane ca model, sarcină care este foarte asemănătoare cu
desenul.
Cu exercițiu, scrierea devine automată, necesitând o concentrare mai mică. Astfel,
producțiile scrise ale copiilor evoluează, atât la nivel calitativ (forma generală a
literelor, recunoașterea literelor), cât și la nivel cantitativ (viteza de producție).

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Colile cu linii special concepute sunt un instrument bun pentru a ajuta coordonarea
vizual-motorie și dexteritatea manuală, deoarece facilitează:
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designul literelor și dimensiunile acestora;
controlul spațiului dintre litere;
organizarea generală a scrisului de mână pe suprafața foii.

Exemplu de folosire a instrumentului
Există o mare varietate de modele, unele mai simple (cum ar fi coala de hârtie
Montessori), altele mai complexe (cum ar fi coala de hârtie Seyès) și altele colorate. Pe
internet, puteți găsi cu ușurință o mulțime de informații despre aceste tipuri de coli.
Există, de asemenea, hârtii care au o suprafață aspră de-a lungul liniilor orizontale,
pentru a permite elevului să perceapă tactil mărimea literelor.
Puteți genera coli unice cu diverse aspecte, le găsiți pe site-uri, cum ar fi:
https://www.printablepaper.net/preview/French_Ruled-A4

https://pi.ac3j.fr/papier-seyes-en-pdf-telecharger/
http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=en_GB
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