
DROGI UCZNIU!  DROGA UCZENNICO!    

Przed Tobą 

PROPOZYCJA DOSKONALĄCA TWOJE UMIEJĘTNOŚCI 

ORTOGRAFICZNE, TECHNIKĘ PISANIA I CZYTANIA 

            Na czas zdalnego nauczania, w ramach zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 

z języka polskiego (jedna godz. w tygodniu), proponuję Ci kilka ćwiczeń 

ortograficznych, dzięki którym utrwalisz poznane zasady ortograficzne, poćwiczysz 

pismo  (aby było jeszcze ładniejsze). Wiesz na pewno, że trening czyni Mistrza!  

            Proszę Cię,  w czasie wolnym, o wybranej przez siebie porze, wykonuj 

interesujące Cię różne  ćwiczenia ortograficzne, łamigłówki, rebusy... .  

Proponuję Ci materiał - dyktanda na: https://www.dyktanda.net/ oraz  na stronie 

www.dyktanda.online 

Na końcu tego dokumentu - czeka Cię niespodzianka! 

Kontakt ze mną: przez dziennik elektroniczny lub w razie trudności, przez pocztę: 

annaszwar@gmail.com 

  

Oto kolejne  ćwiczenia ortograficzne do wykonania przez Ciebie: 

  

I  temat: Utrwalam poznane zasady pisowni "rz - ż".  

Postępuj według schematu - najpierw zapisz temat, potem: 

1. Wybierz z https://www.dyktanda.net/ interesujący Cię tekst z lukami - z 

wyrazami z "rz- ż". 

2. Przeczytaj najpierw głośno, potem po cichu, wybrany tekst. 

3. Uzupełnij brakujące litery w wyrazach - różnymi kolorami (np. zielony dla "rz", 

niebieski dla "ż"). 

4. Przepisz (ręcznie) starannie uzupełniony tekst na kartkę w linie (lub w kratkę). 

5. Podkreśl wyrazy trudne (te, które uzupełniałeś). 

6.  Wypisz podkreślone wyrazy w porządku alfabetycznym.  
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7. Sprawdź ich pisownię w słowniku ortograficznym. Jeśli zauważysz błędy - 

popraw je, czytelnie nadpisując inną literę. 

8. Wybierz dwa wyrazy i ułóż z nimi zdania (pamiętaj o przecinkach i kropkach). 

9. Wyjaśnij pisownię wybranych wyrazów. 

10. Teraz wykonane i sprawdzone przez Ciebie zadanie (- jego zdjęcie) prześlij do 

mnie w dzienniku elektronicznym (w razie trudności możesz wysłać na mojego 

maila: annaszwar@gmail.com ) Za dobrze wykonaną pracę będziesz mógł 

otrzymać plus (trzy plusy  - to ocena bdb - za pracę dodatkową).  

Wykonane zadania  przechowuj,  np. w papierowej teczce. 

  

II  temat: Utrwalam poznane zasady pisowni "ó - u"  

lub 

III  temat: Utrwalam poznane zasady pisowni "ch - h"  

Wybierając kolejny temat, postępuj według schematu - jak w temacie I 

W pracy korzystaj ze słownika ortograficznego.  

Przeanalizuj również zapisy na poniższej planszy ortograficznej - przypomnij 

zasady ortograficzne. 

  

IV. Ćwiczenia utrwalające i sprawdzające poznane zasady pisowni 

(korzystanie ze strony www.dyktanda.online) 

Polecenia: 1. Wejdź na stronę www.dyktanda.online .  

2. Wybierz jedno dyktando dla Ciebie-Twojej klasy i uzupełnij je.  

3. Napisz w zeszycie tytuł dyktanda i swój wynik (liczba odpowiedzi poprawnych 

i błędnych). - tę informację prześlij do mnie, np. przez dziennik-Wiadomości  

 
 

ŻYCZĘ MIŁEJ PRACY! 

A.Szwarkowska 
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