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Wstęp
W krajobrazie edukacyjnym Warszawy przez 16 lat gościł Międzyszkolny
Konkurs Ortograficzny Z ortografią za pan brat dla uczniów klas III warszawskich szkół podstawowych. Celem tej formy pracy było aktywizowanie zarówno samych uczniów, jak i nauczycieli na rzecz pracy z uczniem zdolnym
poprzez kształtowanie kompetencji ortograficznych trzecioklasistów.
Przygotowaliśmy dla Państwa publikację będącą podsumowaniem
pracy i zaangażowania nauczycieli oraz uczniów klas trzecich warszawskich
szkół podstawowych oraz doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej WCIES przy realizacji tego projektu.
W poniższym opracowaniu zawarto kilka ogólnych uwag dotyczących
ortografii, systemu języka polskiego, form postępowania dydaktycznego, które pomagają w przyswajaniu poprawnej pisowni. Uwagi te są jedynie przypomnieniem lub podpowiedzią, mogą służyć refleksji nad własnym warsztatem
pracy z uczniem.
Aktywnie na lekcjach, czyli pomysły na oswojenie poprawnej pisowni,
to kilka przykładów metod aktywizujących i form pracy na zajęciach. Mogą
one stanowić bazę i inspirację dla twórczego nauczyciela, który zechce je
rozbudować odpowiednim materiałem słownikowym i dostosuje do potrzeb
własnej klasy. Pomysły „przepracowano” podczas warsztatów metodycznych
prowadzonych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
W poniższym opracowaniu zamieszczono teksty dyktand, które były przygotowywane na poszczególne etapy konkursu. Autorka obiecała je
nauczycielom i znalazły one tu swoje miejsce. Mamy nadzieję, że zostaną
wykorzystane w pracy w zespołach szkolnych oraz w pracy warsztatowej
z nauczycielami.
Korzystając z okazji, pragnę bardzo podziękować za wieloletnią pracę
na rzecz tego konkursu – Ewie Eugenii Mathei, znakomitej doradczyni metodycznej w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, edukatorce i trenerce edukacji
o prawach człowieka, w tym szczególnie o prawach dziecka.
Arkadiusz Walczak
Dyrektor w Warszawskim Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
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Kilka uwag o ortografii i nie tylko…

Poprawność pisowni jest przedmiotem troski każdej nauczycielki i każdego nauczyciela. Szczególnie ważne jest dbanie o nabywanie prawidłowych
nawyków ortograficznych od pierwszych lat nauki dziecka w szkole. Opanowanie zasad ortograficznych jest dla uczennic i uczniów zadaniem trudnym
ze względu na abstrakcyjne treści językowe, ich duży zakres oraz długi okres
opanowywania tych umiejętności.
Główną przyczyną trudności w opanowaniu zasad ortograficznych jest
rozbieżność między mową a pismem. Ortografia polska tylko w pewnej części
opiera się na fonetyce. Pisanie wielu wyrazów ma swoje uzasadnienie w morfologii bądź w tradycji pisanej języka: jest też wynikiem umownego graficznego przedstawienia pewnych połączeń głosowych.
Zdaniem M. Frelichowej i J. Ledóchowskiej (Metodyka nauczania ortografii
w szkole ogólnokształcącej) główną przyczyną trudności w nauczaniu ortografii
jest przeładowanie programu materiałem dydaktycznym, traktowanie poprawnej
pisowni, jako mało istotnej dziedziny nauczania oraz monotonia ćwiczeń.
Wskazany problem może być rozwiązany wtedy, gdy poszerzenie programu nie stanie się dla ucznia uciążliwością, będzie wymagało od niego
różnego typu aktywności, a nie zapamiętywania zasad, reguł, czy definicji.
W klasach I-III nie powinno być miejsca na tzw. monotonię ćwiczeń.
A. Jedut i A. Pleskot (1991) zwracają uwagę na to, że właściwy przebieg
nauki bezbłędnego pisania jest uwarunkowany wielostronnie i zależy od wielu czynników tkwiących w uczennicy lub uczniu.
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Bezbłędna nauka pisania zależy od:
• sprawnego spostrzegania wzrokowo-słuchowego,
• dojrzałości procesów umysłowych – koncentracji uwagi, pamięci,
myślenia,
• sprawności motorycznych ręki i narządów mowy,
• dobrze zorganizowanego nauczania w szkole,
• właściwej atmosfery domu rodzinnego.
Nauka poprawnego pisania powinna przynieść oczekiwane rezultaty,
jeżeli będziemy przestrzegać stosowania właściwych ćwiczeń i ich kolejności
podczas pracy z dziećmi.
Na początku nauki poprawnego pisania istotne jest połączenie bodźców percepcyjno-motorycznych, głównie wzrokowych ze słuchowymi i kinestetycznymi. Słuch fonematyczny oraz pamięć to podstawa prawidłowej
analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej. Pozwala to dziecku poprawnie wymawiać głoski i łączyć je w wyrazy.
W przypadku, gdy zapis wyrazów różni się od wymowy lub występuje podwójne oznaczanie głoski, istotna jest pamięć wzrokowa, pozwalająca
utrwalić poprawne ortogramy wyrazów np. z ó, rz, h niewymiennymi.
W kształtowaniu nawyków poprawnego pisania szczególną rolę odgrywa pamięć motoryczna umożliwiająca tworzenie wyobrażeń wzrokowo-ruchowych, które z czasem prowadzą do powstawania nawyków ortograficznych.
1.
•
•
•
•

2.
•
•
•
•

Praca nad kształtowaniem umiejętności poprawnego pisania może przebiegać wg następującego planu:
zaznajomienie uczennic i uczniów z nowym materiałem ortograficznym,
utrwalanie tego materiału drogą różnorodnych ćwiczeń przy najwyższej
aktywności uczennic i uczniów,
sprawdzenie stopnia opanowania danego materiału,
ćwiczenia poprawkowe dla tych uczennic i uczniów, którzy jeszcze nie
opanowali danego materiału.
Należy więc pamiętać, że wszelki materiał ortograficzny powinien:
być ukazany uczennicom i uczniom kilka razy w przepisywaniu,
wystąpić wielokrotnie w pisaniu z pamięci,
znaleźć zastosowanie w pisaniu ze słuchu, rozumianego jako ćwiczenie
utrwalające,
wystąpić w pisaniu ze słuchu jako sprawdzian.

3. W procesie nauki pisania wyróżnia się najczęściej (H. Baczyńska, A. Pleskot, 1991) kolejne rodzaje ćwiczeń:
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

odwzorowywanie – stosujemy wyłącznie w pierwszej fazie zapoznawania uczennic i uczniów z nowymi literami i wyrazami zawierającymi
nową głoskę, to spoglądanie na wzór przed napisaniem każdej litery, jak
i w trakcie pisania poszczególnych liter.
przepisywanie – polega na wzrokowym ujęciu wyrazu jako całości i na
przepisywaniu go w poprawnej postaci, występuje tu połączenie czynności ruchowej z pamięcią wzrokową, czyli zapamiętywanie obrazu graficznego wyrazu; przepisywanie nie będzie dla dziecka nudne, monotonne,
gdy sformułujemy dodatkowe polecenie typu: otocz pętlą wyrazy z ó, podkreśl nazwy rzeczy itp.
pisanie z pamięci – forma pośrednia pomiędzy przepisywaniem a pisaniem ze słuchu, polega na obserwowaniu wyrazu lub zdania, a następnie
zapisaniu go z pamięci (rozwija to spostrzegawczość, uwagę i świadomość
ortograficzną); przy pisaniu z pamięci wyróżniamy następujące etapy:
odczytanie wyrazów czy zdania przeznaczonego do zapisania,
wyjaśnienie trudności, omówienie występujących problemów
ortograficznych,
uczeń dokładnie obserwuje wzór wyrazu lub zdania,
głośne przeczytanie zdania przez nauczyciela lub uczennice i uczniów,
zapisanie przez uczniów zapamiętanego tekstu,
sprawdzenie poprawności i ewentualna korekta.
pisanie ze słuchu, to:
− dyktando wprowadzające (najlepiej, gdy zawiera wyrazy z jedną
tylko nową aktualnie opracowywaną trudnością ortograficzną),
− dyktando utrwalające (może dotyczyć jednej lub paru reguł
ortograficznych),
− dyktando sprawdzające (stosuje się tylko ten materiał ortograficzny, który został dobrze opracowany za pomocą różnych ćwiczeń ortograficznych).

Szczególnie ważne jest, aby każde dyktando zostało poprawione,
a ewentualne błędy omówione. To podstawa do projektowania dalszych ćwiczeń, a dla nauczycielki lub nauczyciela orientacja, jak jest i czy może uznać,
że uczennice i uczniowie poczynili postępy w danym zakresie.
• pisanie z komentowaniem – polega na dyktowaniu tekstu przez nauczycielkę lub nauczyciela z równoczesną analizą ortograficzną, dokonywaną
głośno przez poszczególne uczennice i uczniów,
• dyktando twórcze polega na łączeniu nauczania ortografii z ćwiczeniami stylistycznymi, ten rodzaj ćwiczeń jest szczególnie przydatny w pisaniu samodzielnych prac, wypracowań.
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Trzy ważne pytania…
które warto sobie zawsze zadać:

Po co uczę? Czego uczę? Jak uczę?

Po co uczę?
To cele i zadania nauczania ortografii.
Podstawowym celem nauczania ortografii jest wytworzenie u dzieci nawyku poprawnego pisania, czyli pełna automatyzacja zapisu wyrazów
w różnych formach tekstu.
Ujmując bardziej szczegółowo i praktycznie:
• zapoznajemy uczennice i uczniów z poprawną budową wyrazów,
• kształtujemy spostrzegawczość ortograficzną,
• analizujemy konkretne trudności w danym wyrazie,
• wspólnie odkrywamy reguły ortograficzne i staramy się je właściwie
stosować,
• wdrażamy do samokontroli i samooceny.

Czego uczę?
To właściwy dobór i zakres treści ortograficznych. Wymagania programowe z ortografii dotyczą głównie treści kształcenia, natomiast nie sposób jest
określić zakresu słownictwa do opanowania. Jest on zależny od poziomu
intelektualnego uczennic i uczniów, uwarunkowań środowiskowych, stosowania różnorodnych środków dydaktycznych, metod nauczania, podręczników itd.

Jak uczę?
To ja – nauczycielka. Moje metody i formy pracy, moja osobowość, moje przygotowanie, moje spotkanie z uczennicami i uczniami, moje narzędzia pracy,
moja wiedza, moje kompetencje, moja umiejętność motywowania uczennic
i uczniów, planowania i organizowania pracy.

14

Kilka uwag o ortografii i nie tylko…

W opanowaniu materiału ortograficznego w toku nauki szkolnej pomaga stosowanie pewnych zasad właściwego postępowania dydaktycznego.
Zwrócę uwagę na najważniejsze z nich (J. Kulpa, R. Więckowski, 1983; A. Jedut,
A. Pleskot, 1991).
• Zasada profilaktyki, czyli zapobiegania błędom. Polega ona na niedopuszczaniu do tego, aby uczennica oraz uczeń utrwalali sobie niepoprawny zapis wyrazów. Niezbędna jest stała troska nauczycielki lub
nauczyciela o poprawny zapis wyrazów na tablicy, w zeszycie, przyzwyczajanie uczennic i uczniów do samokontroli. Zachęcajmy do starannego,
uważnego pisania poprzez, np. umiejętne wyrażanie krytyki prac uczennicy bądź ucznia:
… zrobiłaś/zrobiłeś 5 błędów ortograficznych, to sporo, ale 35 wyrazów napisałaś/napisałeś poprawnie… Brawo! Prawda, jak to brzmi…
•

•

•

•

•
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Zasada systematyczności i ciągłości to właściwa organizacja i planowanie pracy z materiałem ortograficznym, od wprowadzenia nowych wyrazów i reguł ich pisania, utrwalania pisowni i sprawdzania poprawności
zapisów.
Zasada integracji poszczególnych działów ćwiczeń językowych, to umiejętne łączenie ćwiczeń ortograficznych ze słownikowymi, gramatycznymi, stylistycznymi. Czytanie książek nie jest wykładnikiem bezbłędnego
pisania, ale uczeń, który czyta i lubi czytać opatrzy się z wyrazami i pomoże mu to w poprawnej pisowni.
Zasada przystępności albo stopniowania wymagań to właściwy dobór
problemów ortograficznych i stosowanie odpowiednich do nich ćwiczeń.
Każda nauczycielka lub nauczyciel powinni wiedzieć, że nie wprowadzamy pisowni wyrazów niezgodnej z wymową, jeśli uczennica lub uczeń
jeszcze nie opanowali zasady fonetycznej.
Zasada poglądowości to odpowiedni dobór środków dydaktycznych,
które umożliwią skupienie uwagi uczennic i uczniów, pobudzą ich zainteresowanie tematem, zaciekawią, utrwalą poznaną pisownię.
Zasada aktywności to aktywizowanie wszystkich uczennic i uczniów poprzez ciekawy dobór różnorodnych ćwiczeń, praca w grupach nad danym
problemem, motywowanie do zabaw ortograficznych, wzbudzanie zainteresowania treścią ćwiczeń.
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Warto wiedzieć, że…
Ortografia, jako normatywno-praktyczny system wiedzy opiera się na
zasadach dotyczących systemu języka polskiego, który musi uwzględniać nie tylko zgodność fonetycznego zapisu z wymową, ale również
rozbieżności między pisownią a brzmieniem wyrazów, tradycję i etymologię słów, ustalenia konwencjonalne. (D. Czelakowska, 2010)

TE ZASADY, TO:
1. Zasada fonetyczna – całkowita zgodność mowy
z pismem
Ta zasada ma pierwszeństwo w edukacji wczesnoszkolnej. Według tej reguły
każdej głosce wchodzącej w skład wyrazu odpowiada jedna litera.
las, kotek, dom, tata, mapa, samolot, aparat, kara, mama, korale, koperta,
karuzela, fasola.
Nauczanie polega na pisowni zgodnej z wymową i brzmieniem wyrazu.
Kształcimy poprawną artykulację i słuch fonematyczny. Nauczanie zgodnie
z zasadą fonetyczną powinno odbywać się już podczas opanowywania liter
alfabetu, poznawania i praktycznego wyodrębniania w wyrazach sylab, głosek, samogłosek, spółgłosek twardych i miękkich, (nos – noś), dźwięcznych
i bezdźwięcznych (pas – bas, kura – góra).

2. Zasada morfologiczna
Do jej wykorzystania potrzebna jest znajomość reguł gramatycznych i ich związku z ortografią. Zgodnie z tą zasadą najlepszym sposobem znalezienia poprawnego zapisu jest wyszukanie różnych form tego wyrazu oraz wyrazów pokrewnych.
kóz-ka, piszemy przez ó i z, bo do tej samej rodziny należą: kozioł, koza, koziołek.
Ta zasada może być dla dzieci trudna, ponieważ muszą wyszukiwać,
porównywać, tworzyć wyrazy pokrewne.
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3. Zasada historyczna
Pisanie wyrazów zgodnie z tradycją, czyli pisownia oparta na dawnej wymowie lub etymologii wyrazów. Jedynym sposobem na przyswojenie pisowni
tych ortogramów jest jej zapamiętanie.
król, córka, góra górnik, jaskółka, krótki.
Zapisu tych wyrazów nie można wyjaśnić w prosty sposób. Ortografia tych
wyrazów oparta jest na zasadzie historycznej, dlatego nauczycielka lub nauczyciel mogą pomóc dzieciom przez wspieranie symboli słownych ilustracjami, kolorowym zapisem, czy podkreśleniami. Ważną rolę w nauce tego typu wyrazów
powinny odgrywać gry i zabawy dydaktyczne, przepisywanie, pisanie z pamięci.
Historyczne uzasadnienie ma:
• pisownia z ó, rz, h niewymiennymi,
• pisownia wyrazów objętych regułami ortograficznymi,
(np.; rz po spółgłoskach, pisownia z ę i ą niezgodna z wymową, pisownia
wyrazów obcego pochodzenia z -en, -em, -on, -om).

4. Zasada konwencjonalna
Pisz jak widzisz!
Zasada ta opiera się na tradycji i pewnej umowie. Zapis wyrazów nie ma tu podstaw ani fonetycznych, ani morfologicznych, czasem może mieć uzasadnienie
historyczne. Opanowanie materiału opartego na zasadzie konwencjonalnej
wymaga od uczennic i uczniów pamięciowego opanowania poprawnych
wzorców i reguł oraz automatyzacji pisowni. Na tej zasadzie oparte jest stosowanie dwuznaków, znaków diakrytycznych, pisowni wyrazów z nie, użycie wielkich i małych liter. Według W. Okonia umiejętność ortograficzna to
sprawność w posługiwaniu się właściwymi regułami ortograficznymi przy
zapisie wyrazów i zdań. Wincenty Okoń wyróżnia następujące etapy kształcenia umiejętności (w tym także umiejętności ortograficznej):
1.

Uświadomienie uczennicom i uczniom nazwy oraz znaczenia danej umiejętności (uwypuklenie znaczenia poprawnej pisowni w kontaktach społecznych, rozbudzenie potrzeby poprawnego pisania i chęci jej zaspokajania).

2. Sformułowanie na podstawie wiadomości z zakresu ortografii jednej lub
kilku reguł ortograficznych.
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3. Pokazanie przez nauczycielkę lub nauczyciela wzoru danej czynności (zastosowanie reguły ortograficznej).
4. Ćwiczenia uczennic i uczniów pod kontrolą nauczycielki lub nauczyciela
z zastosowaniem reguły ortograficznej.
5. Systematyczne i samodzielne ćwiczenia w posługiwaniu się przyswojoną
umiejętnością ortograficzną. Na tym etapie umiejętność przekształca się
w nawyk, a później w przyzwyczajenie.

Preferencje sensoryczne a metody nauczania
I jeszcze kilka słów o preferencyjnych systemach sensorycznych… Jak dotrzeć
do każdej uczennicy oraz ucznia? Jak zainteresować? Jak nie zanudzić? Jak
osiągnąć sukces?
Wzrokowcy – lubią wykresy, tabele. Lubią się uczyć poprzez patrzenie lub
obserwację pokazu. Lubią słowa typu: zobacz, cel, perspektywa, obraz, obserwować, to wygląda, czy to jasne. Powiedzą: Ten pomysł wygląda dobrze! Wzrokowcy lubią opisy, pamiętają twarze, lubią robić notatki. Koncentrację zaburzy
im nieporządek i ruch. Lubią robić listy rozwiązań, rysować, nie lubią dużo
mówić, są ekspresyjni: łatwo płaczą lub „zabijają wzrokiem”.
Słuchowcy – lubią słuchać siebie i innych. Lubią słowa typu: posłuchaj, to
brzmi przekonująco, to tworzy harmonię. Powiedzą: Ten pomysł brzmi interesująco! Słuchowcy lubią dialog i rozmowy. Unikają długich opisów, nie zauważają
ilustracji, poruszają ustami i czytają po cichu. Powtarzają głośno to, co napisali,
dobrze pamiętają imiona, zapominają twarze, zapamiętanie następuje poprzez
głośne powtarzanie materiału, myślą w słowach i dźwiękach, nie zwracają
uwagi na szczegóły, łatwo się dekoncentrują w wyniku hałasu, „głośno myślą”,
nucą, rozmawiają ze sobą, lubią wypowiedzi typu „potok słów”. Lubią słuchać,
ale czekają, aby się wtrącić. Wolą mówić o dziełach sztuki, niż je oglądać.
Czuciowcy – lubią uczyć się poprzez wykonywanie i bezpośrednie zaangażowanie, lubią czuć emocje, ruch, zapachy, smaki i słowa: poszło gładko, to mi nie
leży, śliska sprawa, zaplątana, świeża myśl. Powiedzą: Czuję się dobrze! To ma
dobry smaczek! Dla czuciowców (kinestetyków) czytanie nie jest ulubionym
zajęciem, ale lubią wartkie akcje. Mają kłopoty z ortografią, najlepiej pamiętają
to, co sami wykonali, wyobraźnia ich pracuje w ruchu, muszą się poruszać,
wiercić, lubią coś trzymać, czymś manipulować, podskakują z zadowolenia,

18

Kilka uwag o ortografii i nie tylko…

tupią ze złości, gestykulują. Lubią bliski kontakt z drugim człowiekiem podczas rozmowy (dotykanie, klepanie), ale nie są dobrymi słuchaczami. Osób
o preferowanym systemie sensorycznym jest mniej więcej po równo1.
Można się zastanowić, który typ sensoryczny ma największe szanse na
sukces w pisaniu bez błędów ortograficznych?
Wzrokowiec pisze ładnie, prawidłowo, widzi obraz słowa, a zatem powinien odnosić sukcesy w pisaniu bez błędów.
Słuchowiec pisze tak, jak słyszy, może zatem mieć kłopoty z ortografią.
Kinestetyk przetwarza litery w ruchy, musi wielokrotnie napisać słowo,
aby je zapamiętać.
A zatem zarówno jak pamięć, tak i koncentracja, i wizualizacja, i powtarzanie, i wyobraźnia, i ruch, i emocje – to wszystko jest istotne podczas uczenia (się).
Warto sobie uświadomić, że nauczycielka lub nauczyciel modelują sposób uczenia się poprzez właściwy dobór metod pracy i typ czynności
proponowanych do wykonania uczennicom i uczniom. Powinni mieć pełną
świadomość własnych preferencji sensorycznych, aby nie narzucać własnego
stylu uczenia się uczennicom i uczniom. W najlepszej sytuacji są uczennice
i uczniowie, którzy mają preferencje sensoryczne podobne do nauczyciela. Na
ogół mówią tym samym językiem, mówimy, że nadają na tych samych falach.
Nauczycielka lub nauczyciel muszą dotrzeć do wszystkich uczennic
i uczniów, polisensorycznie. Uczymy się najlepiej, gdy coś widzimy, słyszymy,
wykonujemy to i odczuwamy.
Ucząc dzieci poprawnego, bezbłędnego pisania trzeba, zatem pamiętać
o różnicowaniu metod pracy, dostosowywaniu ich do możliwości percepcyjnych uczennic i uczniów. Bardzo ważne jest stosowanie tzw. metod aktywnych, opartych na uczeniu się przez doświadczanie, przeżywanie, odkrywanie
i rozumienie.
W zasobach warsztatu pracy nauczycielki lub nauczyciela powinny się
znaleźć ćwiczenia, które będą atrakcyjne i jednocześnie efektywne. Dzieci,
które lubią rysować, chętnie będą tworzyły ilustracje do poznanych wyrazów
z trudnością ortograficzną, aby lepiej je zapamiętać, tematyczne zakładki do
książek (np. wyrazy z ó niewymiennym), suwaki ortograficzne, logogramy, eliminatki, plątaninki.
Przy opracowywaniu zasad ortograficznych, reguł pisowni wykorzystajmy rymowanki słowne, wierszyki ortograficzne, np. z Ortografii na wesoło
W. Gawdzika: kalambury, wykreślanki, zagadki, rebusy, krzyżówki, loteryjki
obrazkowe i inne ćwiczenia, które sprawią, że lekcje z ortografią nie będą nudne, zachęcą do słuchania, recytowania.

1
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Bawmy się w układanie ciekawych, czasem niewiarygodnych historyjek
z poznanymi wyrazami, twórzmy mapy myśli, gry planszowe, wykorzystujmy
scrabble, domino słowne, labirynty z hasłami, teksty z lukami, odczytywanie zaszyfrowanych wyrazów itp., po prostu działajmy, twórzmy, bawmy się wyrazami.
Trzeba też wykorzystać komputer i Internet. Na wielu stronach internetowych można znaleźć dyktanda online i inne ćwiczenia doskonalące poprawne pisanie. Na końcu opracowania zapisałam najpopularniejsze strony
internetowe do ewentualnego wykorzystania.
Podsumowując, lekcje poświęcone ortografii powinny być tak zorganizowane, aby zaangażowane były wszystkie receptory: wzrokowy, słuchowy,
ruchowy. Istotną rolę odgrywa pamięć obejmująca trzy procesy: zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie. Uwaga ułatwia procesy pamięciowe i myślowe. W ścisłym związku z uwagą pozostaje spostrzeganie, które
powinno przebiegać w sposób planowy i systematyczny.
Nauczycielka lub nauczyciel w realizacji programu nauczania, a może
raczej jego interpretacji, mają prawo do swobody stosowania takich metod
nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze, mają one służyć rozwojowi dziecka. Dziecko uczy się nieporównywalnie więcej: działając, wykonując coś, angażując się w działanie, niż słuchając kogoś, kto o tym opowiada.

Zapis w podstawie programowej…
Przypomnijmy, jakie zapisy dotyczące osiągnięć uczennicy oraz ucznia w pisaniu na koniec pierwszego etapu edukacyjnego znajdują się w podstawie
programowej kształcenia ogólnego. Znajomość i realizacja tych zapisów jest
obowiązkiem każdej nauczycielki i nauczyciela. Podkreśliłam najważniejsze
umiejętności i osiągnięcia z punktu widzenia nauczania ortografii.

•

Osiągnięcia w zakresie pisania

Uczennica i uczeń:
1. Piszą odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszczają właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdzają i poprawiają napisany tekst;
2. Układają i zapisują opowiadanie złożone z 6-10 poprawnych wypowiedzeń w ramach zagadnień opracowanych podczas zajęć; opisują np.
osobę, przedmiot, element świata przyrody na podstawie własnych obserwacji lub lektury;
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3. Piszą notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisują adres nadawcy i odbiorcy; piszą krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe;
4. Piszą z pamięci i ze słuchu; przestrzegają poprawności ortograficznej
w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć;
5. Stosują poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy
wyliczaniu, zapisują poznane i najczęściej stosowane skróty, w tym skróty
matematyczne;
6. Porządkują wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej
litery;
7.

Zapisują poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące różnych dyscyplin naukowych;

8. Stosują poprawną wielkość liter w zapisie tytułów utworów, książek, poznanych nazw geograficznych, imion i nazwisk;
9. Układają i zapisują zdarzenia we właściwej kolejności, układają i zapisują
plan wypowiedzi.

•

Osiągnięcia w zakresie samokształcenia

Uczennica i uczeń:
1.

Podejmują próby zapisu nowych, samodzielnie poznanych wyrazów i sprawdzają poprawność ich zapisu, korzystając ze słownika
ortograficznego;

2. Korzystają z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla
dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów Internetu i rozwijają swoje
zainteresowania;
3. Wykorzystują nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie
uczenia się.
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Każdy człowiek, jak twierdzą znawcy tematu, rodzi się zdolny. Od tego, czy i jak
jego zdolności się rozwiną, zależy m.in. oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze środowiska, w jakim funkcjonuje oraz w jakim przebywa. Ważną rolę
w tym zakresie odgrywa szkoła, prawidłowa organizacja pracy klasy, odpowiednie oddziaływanie nauczycielek i nauczycieli na uczennice i uczniów. Na
podstawie mojego doświadczenia, rozmów z nauczycielkami i nauczycielami
klas I-III podczas warsztatów metodycznych, można pokusić się o stwierdzenie, że w naszej rzeczywistości szkolnej mniej uwagi poświęca się uczennicy
i uczniowi uzdolnionemu, więcej uwagi i działań wspierających adresuje się
do uczennicy i ucznia mających trudności w uczeniu się. Uczennica lub uzdolniony uczeń często zostają pozostawieni sami sobie.
Ważne jest zatem tworzenie w szkole, w klasie i środowisku codziennego rozwoju dziecka odpowiedniego klimatu sprzyjającego wspieraniu
i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych dziecka, rozwijaniu jego zdolności i zainteresowań. Tworzenie atmosfery niezbędnej dla rozwoju zdolności poprzez
np. niestandardowe programy, projekty, konkursy, akcje dla tej grupy uczennic
i uczniów. Ich największa efektywność wiąże się z możliwością uczestniczenia w nich zainteresowanych uczennic i uczniów na zasadzie dobrowolności
oraz indywidualizowania metod, form, treści nauczania – najczęściej będą to
zajęcia pozalekcyjne, potocznie możemy je nazwać kołami zainteresowań, np.
kółko ortograficzne, literackie, teatralne, plastyczne.
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Tworząc dogodne warunki dla rozwoju zdolności, warto także stworzyć przestrzeń w szkole na prezentowanie osiągnięć uczennic i uczniów na
forum. Ważne jest, by organizowane konkursy, olimpiady, twórcze spotkania
literackie wynikały z potrzeb oraz zainteresowań uczennic i uczniów, gdyż
wtedy będą doskonałą okazją do prezentacji ich umiejętności i dokonań. Każdy konkurs powinien mieć dobrze przemyślaną formę zachęcającą uczennice
i uczniów do dodatkowej pracy. Cele, założenia, określone działania powinny
być jasno opisane w regulaminach, zrozumiałe dla uczennic i uczniów oraz
przedstawione zarówno im, jak i rodzicom. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zdolności nie może odbywać się bez współudziału rodziców.
W pracy z uczennicą lub uczniem uzdolnionym, zwłaszcza na pierwszym etapie edukacyjnym, ta współpraca nabiera szczególnego znaczenia, i aby przyniosła oczekiwane rezultaty, konieczne jest wzajemne zrozumienie i zaufanie.

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Z ortografią
za pan brat był adresowany do uczennic i uczniów
klas trzecich wszystkich warszawskich szkół podstawowych. W latach 2003-2019 stał się ważnym elementem integrowania nauczycielek i nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej na rzecz pracy z uczniem zdolnym.
Był to konkurs wieloetapowy. Najpierw etap klasowy,
następnie szkolny, potem dzielnicowy i wreszcie finał
– etap warszawski… Organizatorem konkursu i gospodarzem finału była Szkoła
Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.
W realizację projektu zaangażowani byli doradcy metodyczni m.st.
Warszawy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej warszawskich szkół podstawowych przy aktywnym wsparciu
Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz
Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Warszawa Rembertów.
Corocznie w regulaminie konkursu określona była tematyka dyktand.
Konkurs to nie tylko dyktando, to również nawiązywanie do ważnych rocznic,
wydarzeń z różnych obszarów naszego życia. Wzbogacaliśmy słownictwo
uczennic i uczniów o nowe wyrazy i wyrażenia związane z ważnymi wydarzeniami, rocznicami, np.:
Chopin też był małym chłopcem (200 rocznica urodzin F. Chopina)
Warszawa – miasto nad Wisłą – Rok Wisły,
W zdrowym ciele zdrowy duch – Mistrzostwa Europy w piłce nożnej,
Każdy z nas jest ważny (nawiązując do Konwencji o Prawach Dziecka).
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Uczennice i uczniowie, którzy brali udział w finale, mogli jako zadanie
pozakonkursowe, wykonać pracę plastyczną związaną z tematyką dyktanda. Najciekawsze prace były nagrodzone i pięknie prezentowały się podczas
podsumowania projektu.
W roku szkolnym 2018/2019 odbyła się XVI edycja konkursu. Przebiegała pod hasłem Krajobrazy Polski.
Konkurs cieszył się dużą popularnością, był jedynym tego typu konkursem dla uczennic i uczniów edukacji wczesnoszkolnej o zasięgu warszawskim. Zachęcał nauczycielki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy
z uczennicą lub uczniem uzdolnionym, aktywizował uczennice i uczniów,
angażował rodziców. Konkurs Z ortografią za pan brat był niestandardowym
pomysłem tworzenia w szkole, w klasie i środowisku codziennego rozwoju
dziecka, odpowiedniego klimatu sprzyjającego wspieraniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych dziecka, rozwijaniu jego zainteresowań i zdolności. Miał
on właściwą oprawę i formę, która zachęcała uczniów do dodatkowej pracy.
Cele konkursu, terminy realizacji poszczególnych etapów były jasno określone w regulaminie, zrozumiałe dla dzieci, przedstawiane corocznie nauczycielkom i nauczycielom na konferencjach metodycznych w Warszawskim
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Materiały informacyjne (regulamin, karta protokołu, teksty niektórych dyktand, sposoby oceniania uczniów, były zamieszczane na stronie internetowej szkoły (www.217.pl)
i stronie internetowej zespołu doradców metodycznych m.st. Warszawy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (www.warszawskaew.jimdo.com).
W poszczególnych etapach konkursu brały udział uczennice i uczniowie klas trzecich szkół podstawowych wszystkich dzielnic Warszawy. Finał
konkursu, zazwyczaj odbywał się w maju, o tytuł Mistrza Ortografii walczyli laureaci dzielnicowych zmagań. Corocznie około 180-200 trzecioklasistów
mierzyło się z finałowym trudnym dyktandem. Efekty tych zmagań były również widoczne na uroczystym podsumowaniu projektu w SP Nr 217.
Kilka przykładów:
•

2009 r. – dyktando finałowe Wycieczka po Mazowszu, 176 finalistów z 18
dzielnic Warszawy.
(I miejsce 11 uczennic wraz z uczniami, II miejsce 19 uczennic oraz uczniów,
III miejsce 14 uczennic i uczniów oraz 17 wyróżnień).

•

2010 r. – dyktando finałowe Chopin też był małym chłopcem, 215 finalistów
ze 104 warszawskich szkół z 17 dzielnic.
(I miejsce 7 uczennic i uczniów, II miejsce 16 uczennic i uczniów, III miejsce
18 uczniów wraz z uczennicami oraz 15 wyróżnień).
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•

2017 r. – dyktando finałowe Warszawa – miasto nad Wisłą, 187 finalistów
z 17 dzielnic Warszawy.
(I miejsce 25 uczennic i uczniów, II miejsce 27 uczennic oraz uczniów,
III miejsce 22 uczennic wraz z uczniami).

Muszę tu zaznaczyć, że I miejsce zajęły prace bezbłędne, II miejsce zajęły prace z jednym błędem, III miejsce oznacza dwa błędy, wyróżnienie otrzymały
osoby z trzema błędami ortograficznymi.
Dorośli oceniali dyktanda jako bardzo trudne teksty, dzieci oceniały zazwyczaj jednym słowem: łatwizna. Coś w tym jest…
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Teksty
dyktand
Obiecałam nauczycielkom i nauczycielom
edukacji wczesnoszkolnej teksty dyktand,
z wielu lat, z wielu etapów konkursowych
zmagań.
Są to dyktanda dla uczennic i uczniów
klas III, materiał ortograficzny mieszany.
Jak zauważymy, dyktanda to krótkie historyjki
na określony temat. Jedne są krótkie, inne
dłuższe. Zależy to od etapu konkursu, do którego
były przygotowywane. Teksty są przyjazne
dzieciom, tematyka im znana, dobór i zakres
treści ortograficznych zgodny z wymaganiami
programowymi.

Teksty dyktand

Wakacyjne plany
Zbliżają się wakacje. Dzieci marzą o podróży nad morze,
w góry, nad jeziora albo na wieś. Jacek wie, że w tym roku
pojedzie na Mazury z rodzicami. Będzie mieszkać w dużym namiocie, pływać żaglówką, kąpać się w jeziorze.
Przyjaciółki, Ola i Asia, wyjadą nad morze. Obie lubią bawić się na żółtej piaszczystej plaży, budować zamki
z piasku, zbierać muszelki i bursztyny.
Duża grupa dzieci z klasy trzeciej wyjeżdża na kolonie w góry. Będą wędrować po wąskich górskich ścieżkach, podziwiać piękno Tatr, poznają zwyczaje i obrzędy
górali, popłyną Przełomem Dunajca.
Ula każde wakacje spędza u babci na wsi. Uwielbia,
gdy rano budzi ją śpiew ptaków. Niedaleko płynie mała
rzeczka, a w lesie jest pełno jagód, jeżyn, malin i grzybów.
Tomka zaprosił wujek na wakacje do Krakowa.
Chłopiec cieszy się, że zobaczy Wawel, Dzwon Zygmunta,
Sukiennice, usłyszy hejnał z wieży Kościoła Mariackiego.
Po powrocie do szkoły chętnie opowiedzą o swoich
wakacyjnych przygodach.
(ETAP DZIELNICOWY 2004)
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Majowy poranek w lesie
Niedaleko, za niewielkim wzgórzem, rozciągał się stary
duży las. Wybrałem się na majową włóczęgę. Towarzyszyli mi moi rówieśnicy i pan leśniczy. Przyjemnie chodzić
po lesie, gdy między drzewami przelatują ptaki, czasem
przemknie jakiś większy drapieżnik. Trzeba iść ostrożnie,
bo często można potknąć się o spróchniały pień drzewa.
Chociaż panował jeszcze półmrok, las tętnił już życiem. Duże wrażenie wywarł na mnie hałas dochodzący
z wierzchołków drzew. Płynęła stamtąd cała harmonia
wesołych, a czasem żałosnych śpiewów. Nieopisany harmider czyniły roje dzikich pszczół, trzmieli i bąków.
Pożyteczne mrówki, bardzo ruchliwe, pracowały
w ciszy. Pan Krzysztof usłyszał trzask łamanych gałęzi.
Zatrzymaliśmy się. Przed nami, wśród drzew stał żubr,
król puszczy. Nie zauważył nas i powoli odszedł w drugą
stronę.
To zdarzenie było dla nas próbą charakteru. Bohatersko walczyliśmy z własnym strachem. Udało się. To było niezapomniane przeżycie.
(ETAP DZIELNICOWY 2005)
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W ogródku
Powietrze pachnie wiosną. Za oknem słychać wesoły
świergot wróbli.
W ulach obudziły się pracowite pszczoły. To znak,
że odchodzi długa i mroźna zima.
Najbliższą sobotę nasza rodzina postanowiła spędzić w ogródku. Od kilku dni rodzice rozmawiają o tym,
co posadzą na grządkach. Przy płocie będą rosły różnobarwne róże.
Z drugiej strony posadzą tulipany, żonkile i konwalie. Mama lubi żółty kolor, więc najwięcej kwiatów będzie
w tym kolorze.
Tata nie wyobraża sobie życia bez warzyw. Specjalnie dla niego posadzą ogórki, rzodkiewkę, marchewkę
i pietruszkę.
Babcia przypomina o ziółkach leczniczych, które cudownie pachną i podobno leczą skutki szkolnego
hałasu.
Ania uważa, że nie może zabraknąć truskawek, poziomek i malin. Są doskonałym dodatkiem do jogurtu.
(ETAP SZKOLNY 2003)
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Wiosna
Wiosna w tym roku przyszła bardzo wcześnie. Już w lutym ukazały się pierwsze pąki na krzakach bzu i forsycji.
Na szkolnych trawnikach można zauważyć żonkile, hiacynty i przebiśniegi.
Na grządkach krokusy rozchyliły swoje kielichy.
Każdy poranek wita nas świergotem wróbli i krzykami hałaśliwych gawronów. Złociste promienie słońca z trudem
przebijają się przez kłębiaste chmury, które czasami przynoszą śnieg, mżawkę albo ulewny deszcz. Często wieje porywisty, północny wiatr.
W lesie także pachnie wiosną. Wśród drzew uwijają się wiewiórki, poruszając rudymi kitkami. Słychać
chóralne śpiewy ptaków. Uważny obserwator na pewno
dostrzeże małą sarenkę, która skubie mchy porastające
drzewa lub pije wodę ze źródełka. Niektórzy miłośnicy
przyrody zauważyli już lecące z Afryki bociany.
W przydomowych ogródkach lada dzień rozpoczną
się prace porządkowe.
W ruch pójdą grabki, łopaty i inne narzędzia. Do
żyznej gleby wpadną nasionka marchewki, pietruszki,
buraków, grochu i ogórków. Roboty będzie, co niemiara.
Najważniejsze, że wiosną życie rozkwita na nowo.
(ETAP SZKOLNY 2008)
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Z  aczarowany ogród
Ogród królewny Bożenki wygląda jak zaczarowany.
Wśród dróżek i ścieżek można spotkać mnóstwo
różnych ptaków i zwierząt. Żyje tutaj potężny żubr Hubert, żółw Andrzej z nieregularnymi cętkami na skorupie
i zwinna wiewiórka Halinka.
Trójka przyjaciół lubi spotykać się na niewysokim
pagórku wśród brzóz. Niedaleko orzeł zbudował na dębie
swoje gniazdo. Czasami można go ujrzeć, gdy karmi swe
pisklęta.
Nad żółtymi hiacyntami słychać brzęczenie
mnóstwa pszczół. Wzdłuż zamkowych murów wije się
srebrzysta rzeczka. Ma ona swe źródło obok olbrzymiej
skały w głębi ogrodu.
Gdy nadchodzi wieczór, królewska córka lubi
usiąść w ogródku na brązowej ławeczce. Słuchając śpiewu ptasiego chóru, przegląda album z ilustracjami modnych strojów.
Czasami marzy o przystojnym rycerzu, który podaje jej sznur różowych pereł.
(ETAP DZIELNICOWY 2006)
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Wiosenny spacer
Słońce mocniej przygrzało. Hania, Halinka, Andrzej i Maciek
z Matyldą oraz pies Huragan wybrali się na długi spacer.
Niedaleko lasu, na łące, całe towarzystwo biegało
po trawie wśród kolorowych kwiatów. Maciek koniecznie chciał zrobić bukiet z żółtych żonkili i fioletowych
hiacyntów, Andrzej zastanawiał się nad wiązanką z niebieskich przylaszczek i białych przebiśniegów. Halinka
powiedziała, że jej będzie najładniejszy, bo z fioletowych
sasanek i różowych krokusów.
Nagle z lasu wyszła wróżka Helenka, popatrzyła
groźnie i krzyknęła, że nie wolno zrywać tych kwiatów.
Zawołała pracowite pszczółki, aby wytłumaczyły, jak
należy zachowywać się na wiosennej łące. Andrzej wytrzeszczył oczy i powiedział, że on pszczół to się nie boi,
bo ma ubranie z bardzo grubej tkaniny.
Ale Matylda i Maciek czuli respekt przed owadami.
Krótko podyskutowali z Jędrkiem za krzakiem róży i razem poszli cieszyć się z nadchodzącej wiosny.
Gdy wrócili do domu, wszyscy stwierdzili, że dzięki
różnobarwnym kwiecistym łąkom wędrówka była nadzwyczaj udana, a pomysł ze zrywaniem kwiatów na bukiety na pewno nie był dobry.
(FINAŁ 2004)
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Zapachy wiosny
Nad horyzontem pojawiło się słońce. Pierwsze promyki
oświetliły pogrążony jeszcze we śnie ogród. Nieśmiało,
potem coraz odważniej, zaczęły ćwierkać wróble. Fruwały grupkami, siadały na gałązkach drzew, ostrymi pazurkami skubały mięciutkie piórka.
Niektóre, te hałaśliwsze, kąpały się w źródełku,
trzepocząc krótkimi skrzydełkami. Obudziła się kukułka,
zaskrzeczała sroka. Na niedużym płotku usiadła pliszka
i kręcąc główką, przyglądała się różowej plamce na swojej nóżce.
Na ławeczce, pod żółtym krzewem forsycji, wygrzewał się kot Filemon. Leniwie patrzył na hasające
w ogródku ptaki. Z dumą oglądał swoje pazurki, a ogonem odganiał natrętną brzęczącą muchę. Na pewno nie
był zadowolony z jej towarzystwa.
Między gałązkami porzeczki tworzył swoją sieć pająk krzyżak. Marzył o obfitym posiłku.
W powietrzu unosił się zapach żonkili, hiacyntów,
wśród których uwijały się pszczółki i różnobarwne motyle. Na kielichach tulipanów lśniły kuliste kropelki rosy.
Wszystko pachniało wiosną.
(ETAP DZIELNICOWY 2005)
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Zwierzęta Afryki
Mój tata jest podróżnikiem. Często wyjeżdża do Afryki. To
kontynent położony na północ i południe od równika. Po
powrocie montuje filmy o różnych swoich przygodach.
Wspólnie je oglądamy. Najbardziej lubię filmy o życiu
zwierząt.
Z ekranu spogląda potężny nosorożec. Jego grzbiet
pokrywa gruba skóra. Żerują na niej małe ptaszki. W oddali widać hipopotamy zażywające w rzece błotnej kąpieli. Do wodopoju zbliża się wolnym truchtem lew, król
sawanny. Jego piękna grzywa lśni w blasku gorącego
słońca. Jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki małe zwierzęta pierzchają w popłochu. Wiedzą, kto tu rządzi.
Słoniom afrykańskim nie przeszkadza obecność
lwa. Zatrzymały się w cieniu akacji przypominającej
kształt parasola przeciwsłonecznego i wachlują się dużymi uszami. Nie boją się go wcale. Niedaleko nich pożywia
się stado dostojnych żyraf, skubiąc soczyste listki.
W cieniu starego spróchniałego baobabu bawią
się małe lwiątka. Resztki swojej kolacji zostawiły hienom
i sępom. Na kępie suchej trawy wygrzewa się grzechotnik. Wśród tych zwierząt najweselsze są małpy. Nieustannie skaczą i figlują.
Gdy słońce zachodzi za horyzont, nad sawanną zalega cisza.
(FINAŁ 2007)
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Taka sobie bajka
Za morzami, wzgórzami i wieloma rzekami na potężnej
skale stał murowany gród. Strzeliste wieże spoglądały
dumnie na północny wschód i południowy zachód królestwa. Okrutny czarnoksiężnik sprawił, że życie w grodzie
po prostu obumarło.
Wkrótce komnaty i korytarze zamkowe pokrył
kurz, a pośrodku podwórza wyrosły pokrzywione krzewy
jeżyn. Na cembrowinę studni spadły spróchniałe gałęzie
jarzębin i wierzb. Znużone straże z długimi halabardami
snuły się wokół budowli. Nierzadko złowróżbną ciszę
przerywał chrzęst żwiru pod ich butami.
Minęło pięćdziesiąt lat. W pewnym momencie zagrzmiało, coś huknęło, powietrze zadrżało. Książę Hubert Wspaniały bez wahania wyskoczył spod baldachimu
i wybiegł na zewnątrz. Jego kruczoczarne, hebanowe
włosy były w nieładzie, a diamentowy diadem zsunął się
i spadł na podłogę. Nadworny hejnalista zadął w trąbkę
i oznajmił, że zły czar prysł.
Oczom księcia ukazał się różnobarwny korowód
jego przyjaciół. Wróżki, krasnoludki, skrzaty, elfy po kolei
kłaniały się swemu władcy, napełniając radosną wrzawą
całe wnętrze grodu. Słychać było ich chóralne śpiewy.
Książę nie mógł powstrzymać śmiechu, gdy naprzeciwko niego stanęła żebraczka. Swoją twarz, którą
pokrywał cudaczny makijaż, skrywała za purpurowo-złotym wachlarzem. Jedna z wróżek dotknęła różdżką
jej ohydnych łachmanów i książę ujrzał swoją małżonkę.
Nieopisana radość wróciła do królestwa. Harce
i hulanki na pewno trwały do późnej nocy.
(FINAŁ 2011)
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Na wycieczce
Planowaliśmy całodniową wycieczkę po Mazowszu. Trochę kłóciliśmy się o to, dokąd pojechać. Wtedy pani, próbując zażegnać spór, powiedziała, że przede wszystkim
powinniśmy pamiętać o dobrym humorze i wygodnych
butach, bo tak naprawdę nieważna jest trasa wędrówki.
Wkrótce wspólnie ustaliliśmy, że na pewno chcemy zwiedzić najbliższą okolicę.
Rzetelnie przygotowaliśmy się do wyprawy. Dowiedzieliśmy się, że Mazowsze to kraina u zbiegu Wisły,
Narwi i Bugu. Charakteryzuje ją nizinny krajobraz pełen
przeróżnych uroczych zakątków.
Wreszcie nadszedł wymarzony dzień. Z rana mżył
drobny deszczyk, ale potem się rozpogodziło. Podjechał
autokar i ruszyliśmy. Kierowca poprosił o nieotwieranie
okien i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Najpierw pojechaliśmy na południe, by obejrzeć
ruiny zamku w Czersku. Stamtąd ruszyliśmy na zachód,
do Łowicza. Nie lubimy snuć się po muzeach, ale warto
było zobaczyć skansen wsi łowickiej. Oglądaliśmy chaty
kryte strzechą, częściowo spróchniałe ule, narzędzia do
uprawy zbóż.
Ostatnim etapem podróży był Kampinoski Park
Narodowy. Wśród ptaków lęgowych zauważyliśmy żurawia. Nie udało się wytropić drapieżnika rysia. Nie widzieliśmy też, jak bóbr buduje swoje żeremia. Na obrzeżach
puszczy urządziliśmy piknik i pełni niezapomnianych
wrażeń wróciliśmy do Warszawy.
(FINAŁ 2009)
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Cztery pory roku
Lubię zimę, bo można wtedy zjeżdżać z górki na sankach
i nartach, jeździć na łyżwach. Gdy jest dużo śniegu, lepimy bałwanki, rzucamy śnieżkami.
Wiosna też mi się podoba. Kwitną wtedy pierwsze
śnieżyczki, krokusy, przebiśniegi, żonkile, hiacynty i tulipany. Przygrzewa słońce. Chodzę wtedy z dziadkiem na
długie spacery do Łazienek.
Lato też jest wspaniałe. Nierzadko kąpiemy się
w rzece, pływamy po dużych jeziorach. Są przecież wakacje. Możemy pojechać nad Morze Bałtyckie do Kołobrzegu. Przyjrzymy się tam pływającym żeglarzom na
wspaniałych jachtach.
Jesień też nie należy do smutnych pór roku. Przeciwnie, ma dużo różnych kolorów. Żółcą się liście, pod dębami leżą żołędzie. Rude wiewiórki szukają pożywienia
– schowanych pod drzewami bukowymi orzechów. Przez
pierwszy miesiąc po wakacjach żyjemy jeszcze cudownymi wspomnieniami.
Na pewno w każdej porze roku znajdziemy coś miłego. Tak naprawdę dużo zależy od nas, naszego nastroju
i humoru. Smutek potrafi zakryć słońce gęstymi chmurami, ale uśmiech sprawi, że świat wokół nas będzie piękny.
(ETAP DZIELNICOWY 2010)
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Chopin też był małym chłopcem
Żelazowa Wola to urocza wieś w województwie mazowieckim nad rzeką Utratą, w pobliżu Puszczy Kampinoskiej, niedaleko od Warszawy. To tu, w 1810 roku urodził
się Fryderyk Chopin, muzyczny geniusz, wspaniały polski kompozytor i pianista.
Nie od razu był sławnym muzykiem. Najpierw, tak
jak wy, był zwykłym, małym chłopcem. Bawił się, psocił,
lubił żartować, próbował jeździć konno. W domu państwa
Chopinów królowała muzyka. Frycek nierzadko zakradał
się do salonu i grał na stojącym tam fortepianie.
Na dźwięki reagował jak nadwrażliwe dziecko.
Zdarzało się, że już przy pierwszych akordach zaczynał
płakać, albo cieszył się, chichotał, był tak rozentuzjazmowany, że aż trudno było go powstrzymać. Miał siedem lat,
kiedy stworzył swoje pierwsze kompozycje. W ósmym
roku życia dał swój pierwszy publiczny koncert. Zachwycił wszystkich swoim występem.
Ale nawet tak utalentowany chłopiec musiał dużo się uczyć. Uwielbiał muzykę ludową i bardzo wiele
jej motywów wykorzystał, komponując później cykl mazurków. Był otwarty na niezmierzone bogactwo wrażeń
dostarczanych mu przez otaczający świat. Jego muzyka
jest przepełniona dźwiękami polskich pól i łąk, radością
i smutkiem, tęsknotą za najbliższymi.
Tworzył nokturny, polonezy, preludia, walce, koncerty fortepianowe. Dużo podróżował. Najdłużej przebywał w Paryżu, który był wtedy kulturalną stolicą Europy.
Do Polski wróciło tylko jego serce.
(FINAŁ 2010)
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Każdy z nas jest ważny
Wspólnie z mamą planowałem szczegóły wyjazdu za
miasto. Tylko tam naprawdę można zobaczyć, że przyszła
już wiosna. Buchnęła zielenią traw, rozchyliła pąki wielobarwnych tulipanów. W gąszczu traw, obok spróchniałego pnia brzozy, bez żadnego wytchnienia pracowały
mrówki. Pogoda nam sprzyjała, humor dopisywał.
Rozpakowałem bagaże i usiadłem na rozłożonym
kocu. Przymknąłem oczy. Moje myśli powędrowały aż do
Afryki, gdzie pracuje mój tata. Jest lekarzem i pomaga
dzieciom w różnych krajach na wszystkich kontynentach.
Teraz wyjechał z transportem leków do Libii, aby zaszczepić dzieci. W ten sposób można uniknąć wielu chorób.
W wielu krajach Afryki, Azji czy Europy są dzieci,
które cierpią głód, brakuje żywności, środków higienicznych. Gdy jest wojna, ich życie jest zagrożone. Chciałbym,
aby wszystkie dzieci na całym świecie były szczęśliwe,
mogły uczyć się w szkole wielu ważnych rzeczy, rozwijać
swoje talenty, wyjeżdżać na wymarzone wakacje. Nieważne, czy jest się Polakiem, Chińczykiem czy Kenijczykiem,
każdy ma prawo do życia bez przemocy, do marzeń, do
nauki, do swojej tożsamości. Dorośli powinni zrobić
wszystko, aby dzieciom nie działa się żadna krzywda.
Otworzyłem oczy. Pachniało wiosną i pysznym
drożdżowym ciastem. Rozpoczęła się nasza cudowna
majówka.
(FINAŁ 2011)
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Piłka nożna
Najbardziej lubię lekcje wychowania fizycznego. Żałuję,
że nie ma ich codziennie. Uwielbiam grać w piłkę nożną,
siatkówkę, a zimą uprawiam łyżwiarstwo figurowe. Uważam, że sport to pożywienie dla ciała. Trzeba jednak dużo
trenować, aby zostać mistrzem.
W tym roku w Polsce i w Ukrainie organizowane
będą mecze piłki nożnej. Wezmą w nich udział najlepsze
europejskie drużyny.
Wspólnie z moim tatą wybieram się na stadion,
gdzie będą grali Polacy i Grecy. To pierwszy mecz mistrzostw Europy w Polsce. Przygotowałem już biało-czerwone chorągiewki z orzełkiem, ćwiczę kulturalne okrzyki,
które na pewno zachęcą piłkarzy do strzelania goli.
Lubię atmosferę stadionu, panującą tam wrzawę,
tumult. Wyobrażam już sobie, gdy nasi piłkarze wychodzą na murawę, a niezliczone rzesze kibiców nie żałują
gardeł i wiwatują na ich cześć.
To będą niezapomniane chwile. Wzruszam się, gdy
słyszę hymn naszego kraju. Na pewno nasi zawodnicy
zakwalifikują się do półfinału, a może i do finału. Szczerze im tego życzę i będę trzymać za nich kciuki.
(ETAP DZIELNICOWY 2012)
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Kibicujemy piłkarzom
Nadeszła długo oczekiwana wiosna. Wszyscy tęskniliśmy za słońcem, widokiem jasnozielonych traw, różnobarwnych kwiatów na łąkach.
Dla mnie najważniejsze jest to, że w tym roku
obejrzę na żywo niektóre mecze piłki nożnej. Naprawdę
uwielbiam tę dyscyplinę sportu. Mistrzostwa Europy rozgrywane będą na stadionach Ukrainy i Polski. Jestem do
tego dobrze przygotowany.
Zaopatrzyłem się już w biało-czerwone chorągiewki
z orzełkiem, bo przecież trzeba kibicować Polakom. Wielu
nie traci nadziei, że to nie dobra wróżka, lecz najtwardsi zawodnicy będą strzelać honorowe gole. Z pewnością na stadionie zapanuje przerażający, ale radosny hałas kibiców.
Nawet największa burza nie zakłóci humoru rozhuśtanego
w rytmicznej fali tłumu.
Żałuję, że nie będę na wszystkich meczach, bo jest
to po prostu niemożliwe. Chciałoby się zobaczyć w akcji
piłkarzy Anglii, Hiszpanii i innych europejskich drużyn.
Zostanie mi zatem przekaz telewizyjny. Mam nadzieję, że
sukcesy naszych bohaterów boiska będziemy przeżywać
jak najdłużej.
Gdy zakończą się zmagania piłkarskie, czekają nas
nowe wrażenia sportowe. Niedługo rozpoczną się letnie
igrzyska olimpijskie. Po raz trzeci w swojej historii Londyn
będzie gościł sportowców z całego świata. Może zdobędziemy medale w strzelectwie, łucznictwie, żeglarstwie.
Będzie rzut oszczepem, pchnięcie kulą, skok wzwyż, biegi
na krótkich i długich dystansach, pływanie i wiele innych
konkurencji. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Póki co pozostaje nam nauka, piękna pogoda, podróże
po najbliższej okolicy. To przecież ważne, aby i nasze szkolne
zmagania były, co najmniej na brązowy medal.
(FINAŁ 2012)

43

Z ortografią za pan brat

Grunt, to zdrowie!
Chińczycy lubią ryż, Węgrzy gulasz, Francuzi żabie udka,
Włosi owoce morza, a ja przygotowałam dla miłośników
przysmaków kulinarnych przepis na sałatkę warzywną
po polsku.
Bierzemy trzy duże marchewki, pietruszkę i ziemniaki w łupinach. Wrzucamy to wszystko na wrzątek, który gotuje się w olbrzymim rondlu. Kiedy warzywa są już
obgotowane, możemy je wyciągnąć i pokroić w kostkę.
Najlepiej kroi się nożem z ząbkami w kształcie trójkątów.
W lodówce każdej kucharki z pewnością znajduje się słój majonezu. Wrzucamy go do pokrojonych warzyw i całość mieszamy drewnianą łyżką. Absolutnie nie
należy używać żelaznej, bo może zepsuć smak potraw.
Sałatkę trzeba dobrze doprawić. Używamy przeróżnych
przypraw: pieprzu, oregano, bazylii.
Nie zapominajmy, jak ważna jest sól. Najlepiej, gdy
jest gruba, to znaczy ma duże kryształki. Nie bójmy się ich
grubości, bo gdy duże grudki rozpuszczą się w sałatce,
pozostawią po sobie wyłącznie esencję smaku.
Wszystkim Polakom życzę smacznego!
(ETAP DZIELNICOWY 2009)
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Przepis na zdrowie i dobry humor
Wstań wczesnym rankiem. Otwórz szeroko okno i posłuchaj świergotu wróbli, krzyku hałaśliwych gawronów,
szczebiotu jaskółek. Wykonaj kilka wymachów rąk, przysiadów, podskoków. Teraz pora na obfite śniadanie. Proponuję twarożek z biało-czerwoną rzodkiewką, żytni chleb,
filiżankę herbaty. Niektórzy lubią chrupki kukurydziane
z mlekiem lub krążki ryżowe z masłem orzechowym.
Poranny spacer wśród kwitnących żonkili, tulipanów, hiacyntów, krzaków forsycji wprawi nas w dobry nastrój. Wiemy, jak ważny dla zdrowia jest ruch na świeżym
powietrzu i właściwe odżywianie.
Po spacerze, hasaniu na podwórku, przejażdżce na
rowerze czy hulajnodze powróci apetyt na dobry obiad.
Nie krzywmy się, gdy na talerzu pojawią się brokuły,
ogórki, marchewka, jarmuż czy kapusta. Surówki z warzyw to przecież źródło witamin. Korzystajmy z różnych
przypraw: korzennych, suszonych, mrożonych, które
poprawią smak potraw. A teraz czas na popołudniową
drzemkę lub ciekawą książkę. Wybór należy do was.
W polskim codziennym jadłospisie nie powinno
także zabraknąć owoców. Zanim pojawią się truskawki,
porzeczki, maliny, na podwieczorek można przygotować orzeźwiającą sałatkę z ananasa. Trzeba tylko usunąć
skórkę, włóknisty rdzeń, pokroić w kostkę, dodać miód
i żurawinę. Naprawdę pycha. Wszystkim łasuchom życzę
smacznego.
(FINAŁ 2013)
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Wisła
Nad Tatrami hulał wiatr. Popychał pierzaste chmury
wzdłuż Wisły na północ Polski. Czasem zatrzymywał
się na wierzchołkach drzew, pochylając je w różne strony. Mżył drobny deszczyk. Niepokój zapanował wśród
ptaków, które czyniły nieopisany hałas, kręcąc kółka nad
ziemią. Gdy podmuchy wiatru dotarły do Mazowsza, rozpogodziło się.
Zza chmur wyjrzało słońce. Ciepłymi promieniami
oświetliło przepiękną dolinę rzeki. Przybrzeżne zarośla
tętniły życiem. Słychać było brzęczenie pszczół, świergot wróbli, wrzaski gawronów. Siedziałem nad brzegiem
wsłuchany w szum fal. Dziadek zarzucił wędkę w nadziei,
że uda mu się złowić dużego suma.
Legenda mówi, że dawno temu, wśród górskich
szczytów stał potężny zamek króla gór, Beskida, i jego żony Borany, królowej lasów. Ich dwie córki zbiegły w dół
i wysyłały fale wody ze swoich źródeł na północ. Do tych
fal przyłączały się mniejsze strumienie i rzeczki. Fale były
coraz szersze i dłuższe, aż dopłynęły do Morza Bałtyckiego. Tak powstała polska rzeka Wisła.
Wróciliśmy do domu. Z ulgą zauważyłem, że wiadro dziadka jest puste.
(FINAŁ 2015)
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Warszawa
Warszawa to miasto mitów i legend. Każdy na pewno
słyszał legendę o Złotej Kaczce, o warszawskiej Syrence,
o okrutnym Bazyliszku, który mieszkał w piwnicach kamienicy przy ulicy Krzywe Koło.
Wczoraj, podczas spaceru nad Wisłą, dziadek
opowiedział mi historię Warsa i Sawy. Siedziałem nad
brzegiem rzeki, na nieco spróchniałym pniu drzewa,
wsłuchany w cudną opowieść.
Dawno temu, gdy nasz kraj pokrywała nieprzebyta
puszcza, w chacie nad Wisłą żył młody rybak Wars. Sam
wystrugał łódź. Nigdy nie wracał z połowów z pustymi
rękami. Szczęście mu sprzyjało. Pewnego razu, gdy ukryty w trzcinach słuchał chóralnych śpiewów ptaków, zauważył prześliczną dziewczynę. Wynurzyła się z otchłani
wody, a gdy zanurkowała, ujrzał jej długi ogon pokryty
łuskami.
Dziadek przerwał opowieść. Zaczął padać rzęsisty
deszcz. Zagrzmiało. Zbliżała się burza. Szybko wróciliśmy
do domu. Dowiedziałem się, że Wars i Sawa zakochali się
w sobie i żyli długo i szczęśliwie.
Później wokół ich domu powstała duża osada, którą nazwano Warszawa.
(ETAP DZIELNICOWY 2017)
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S pacer po Warszawie
Nasza Warszawa to piękne miasto. W czasie wojny była
całkowicie zburzona. Wspólnymi siłami odbudowali ją
Polacy. Nad miastem góruje Pałac Kultury i Nauki. Obok
są piękne wieżowce. Na Starówce wzrok przyciągają historyczne kamieniczki. Na niektórych z nich wiszą herby
dawnych właścicieli.
Wśród domów na straży porządku stoi Syrenka.
Warszawskie przekupki handlują kwiatami, sprzedają
widokówki i różne pamiątki. Można tu spotkać malarzy,
rzeźbiarzy i obejrzeć ich prace.
O zmierzchu szczególnie pięknie wygląda oświetlony Zamek Królewski. Warto zajrzeć do jego wnętrz, które opowiadają nam o historii Polski i naszych władcach.
Gdy zmęczy nas wędrówka po Starówce, odpocznijmy
w Łazienkach.
Brzozy, wierzby, jarzębiny cicho szumiąc, zapraszają do odpoczynku. Płochliwe wiewiórki chrupiące
orzechy wprowadzą nas w dobry humor. Czasami dumnie chodzące pawie przenikliwie zakrzyczą. Po wodzie
pływają łabędzie i kaczki. Jest wielu turystów, ponieważ
można tu usłyszeć muzykę Fryderyka Szopena.
W powietrzu unosi się zapach bujnej zieleni i kwiatów. Czasami ciszę przerwie zgrzyt kamyków na żwirowej
ścieżce.
(FINAŁ 2017)
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W krainie książki
Tę krótką baśń przeczytał mi mój tatuś.
Daleko na północy, w królestwie położonym wśród
wysokich wierzchołków gór, stał potężny zamek. Mieszkał w nim król z dwiema córkami. Obie były urodziwe, ale
różniły się charakterami. Katarzyna pomagała wszystkim. Zawsze dopisywał jej humor. Bożena dokuczała każdemu. Twarz miała ciągle zachmurzoną.
Pewnego dnia na dworze królewskim pojawił się
starzec. Chciał przenocować w zamku. Bożena wyśmiała go, nazwała brzydkim skrzatem. Katarzyna nakazała
przygotować pokój dla gościa. Sama ugotowała pożywny
posiłek.
W nagrodę otrzymała od podróżnika czarodziejską
szkatułkę. Były w niej różne rzeczy. Diamentowa różdżka,
stumilowe buciki i ołowiany żołnierzyk, bohater jednej
z baśni Andersena. Na dnie pudełka leżała pięknie ilustrowana książka w skórzanej oprawie.
Przeczytam ją tatusiowi, pomyślała księżniczka.
(ETAP SZKOLNY 2018)
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W bibliotece
W szkolnej bibliotece jest cicho i panuje porządek. Na grubych półkach ułożone są równiutko długie rzędy książek.
Uczniowie, przechodząc wzdłuż regałów, przyglądają się
ich grzbietom. Niekiedy sami sięgają po egzemplarze, ale
najczęściej podaje je pani bibliotekarka.
Wśród dziewcząt największą popularnością cieszą
się książki bogato ilustrowane, bajki i baśnie. Może dlatego, że świat magii i fantazji jest tajemniczy, pełen cudownych zdarzeń.
Nierzadko możemy tu spotkać wróżki, hałaśliwe
krasnoludki, zwierzątka mówiące ludzkim głosem. Występują bohaterowie o kontrastowych charakterach, ale
zazwyczaj zwycięża dobro.
Niektórzy czytają tylko lektury, które są obowiązkowe. Czasami przez nieuwagę wypożyczą i przeczytają
książkę jakiegoś nieznanego autora.
Są też pasjonaci przyrody. Zachwycają się życiem
mrówek, pszczół, trzmieli i innych owadów. Chętnie oglądają albumy z fotografiami afrykańskich zwierząt. Niektóre z tych stworzeń są zagrożone wyginięciem.
Wśród mnóstwa różnych książek każdy na pewno
znajdzie coś dla siebie.
(ETAP DZIELNICOWY 2018)
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Lubię czytać
Historycy piszą książki o przeszłości. Podróżnicy publikują reportaże ze swoich wojaży. Odkrywcy i badacze wciąż
opisują różnorodne eksperymenty. Bajkopisarze snują
opowieści o wróżkach i skrzatach żyjących w spróchniałych dziuplach drzew. Wśród bohaterów baśni pojawiają
się wielogłowe smoki, jednorożce, rycerze zakuci w jasnosrebrne pancerze.
Zdjąłem z półki książkę i zacząłem czytać. Lubię
książki przyrodnicze. Niekiedy kupuję je na wyprzedażach. Z biblioteki wypożyczam zazwyczaj lektury. Ostatnio czytałem o życiu ryjówek na obrzeżach podmokłych
lasów. Ilustracje zwierzątek opatrzone były humorystycznym komentarzem. Polecam wszystkim, naprawdę warto
przeczytać.
Nagle zagrzmiało. Ucichły hałasujące wśród drzew
ptaki i uciekły w popłochu. Rozpętała się burza. Z nieba
spadały olbrzymie strugi wody. Pod ich ciężarem gięły
się gałęzie, drżały szyby w oknach, dudniła blacha na
dachach domów. Mój zazwyczaj spokojny chart był także
przerażony i schował łeb w swojej bujnej sierści.
Zamknąłem książkę. Przeszła mi ochota na czytanie. Niepogoda za oknem zepsuła mi humor.
(FINAŁ 2018)
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Krajobrazy Polski. Przedwiośnie
Niesforny wietrzyk wesoło hulał nad Tatrami. Pląsał po
ośnieżonych halach, między pagórkami, czasem harcował w dolinach. Z ciekawością przyglądał się białym
przebiśniegom i fioletowym krokusom, które wychylały
swoje główki z pokrytej przybrudzonym śniegiem ziemi.
Później zajrzał do chaty starego górala Stacha. Następnie wahał się, czy polecieć na północ, czy południe.
Po chwili zdecydował, że najwyższy czas obudzić drzemiące niedźwiedzie, susły i inne zwierzęta. Ruszył zatem
na północny wschód.
Zmęczony zatrzymał się w parku, w samym środku Warszawy. Nie miał siły na dalszą podróż. Cichutko
czmychnął za żywopłot i uciął sobie krótką drzemkę. Huśtały go gałązki bukszpanu, a malutkie wróbelki nuciły kołysankę do snu. Obudził się rano i zaszumiał z zachwytu.
Przyszła wiosna.
(ETAP SZKOLNY 2019)

52

Teksty dyktand

Krajobrazy Polski. W górach
W górach wstał pochmurny i dżdżysty dzień. Mimo to wyruszyliśmy na wędrówkę wzdłuż strumienia. Zaczęliśmy
od źródła, które jest początkiem królowej polskich rzek.
Kryształowo czysta woda pulsowała, tworząc cieniutką strużkę. Wiła się ona w dół pośród podłużnych
kamieni. Poniżej rozpościerały się hale pełne ziół, traw
i różnych chwastów. Słychać było brzęczenie pszczół
i chrabąszczy, a nad wodą drżały srebrzyste ważki.
Wkrótce natrafiliśmy na grząskie bagno i musieliśmy ostrożnie przejść po pniu spróchniałej brzózki, żeby
nie zmoczyć nóg. Przebyliśmy już na pewno ponad pięć
kilometrów, gdy ujrzeliśmy modrzewiowy zagajnik.
Powietrze pachniało żywicą, a nasza mała Wisła
uroczo pluskała wśród drzew i kosodrzewiny.
Nieuchronnie zbliżał się wieczór. Pełni wrażeń
wróciliśmy do schroniska.
(ETAP DZIELNICOWY 2019)
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Krajobrazy Polski. W puszczy
Niedaleko, za niewielkim wzgórzem, rozciągał się stary
duży las. Wybrałem się na majową włóczęgę. Towarzyszyli mi moi rówieśnicy i pan leśniczy. Przyjemnie chodzić
po lesie, gdy między drzewami przelatują ptaki, czasem
przemknie jakiś większy drapieżnik. Trzeba iść ostrożnie,
bo często można potknąć się o spróchniały pień drzewa.
Chociaż panował jeszcze półmrok, las tętnił już życiem. Duże wrażenie wywarł na mnie hałas dochodzący
z wierzchołków drzew. Płynęła stamtąd cała harmonia
wesołych, a czasem żałosnych śpiewów. Nieopisany harmider czyniły roje dzikich pszczół. Pożyteczne mrówki,
bardzo ruchliwe, pracowały w ciszy.
Pan Krzysztof usłyszał trzask łamanych gałęzi. Zatrzymaliśmy się. Przed nami wśród drzew stał żubr, król
puszczy. Nie zauważył nas, poruszył chrapami i powoli
odszedł w drugą stronę.
To zdarzenie było dla nas próbą charakteru. Bohatersko walczyliśmy z własnym strachem. Udało się. To było niezapomniane przeżycie.
(FINAŁ 2019)
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Aktywnie na lekcjach,

Kształtowanie umiejętności poprawnego pisania mogą ułatwić stosowane
w procesie nauczania zabawy i gry. Stosowanie różnorodnych ćwiczeń ortograficznych, z pewnością przyczynia się do uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego. Trzeba również w procesie nauczania łączyć ćwiczenia ortograficzne
z ćwiczeniami gramatycznymi, stylistycznymi, słownikowymi.
Mam nadzieję, że przedstawione tu przykłady ćwiczeń staną się również inspiracją dla własnych, dostosowanych do aktualnie opracowywanych
zagadnień pomysłów rozwiązań metodycznych. Nie traktujmy niżej przedstawionych pomysłów jako tzw. gotowca do kopiowania. Te przykłady ćwiczeń
to tylko propozycja. Mogą one stanowić bazę i inspirację dla twórczej nauczycielki lub nauczyciela, którzy zechcą je rozbudować odpowiednim materiałem
słownikowym i dostosować do potrzeb własnej klasy. Można i trzeba je zmieniać, modyfikować w zależności od tego, w jakiej klasie pracujemy, z jakimi
uczennicami i uczniami. Pomysły były przepracowane podczas warsztatów
metodycznych prowadzonych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

57

Z ortografią za pan brat

Zabawy i gry językowe w edukacji wczesnoszkolnej
Edukacja językowa w klasach I-III to również zabawa literami, sylabami, wyrazami, wyrażeniami. Zacznijmy od najprostszych zabaw, gier, indywidualnych
i grupowych.
Tworzenie nowych wyrazów z liter już poznanych przez uczennice
i uczniów za pomocą alfabetu ruchomego, indywidualnie lub w grupach:
Z wyrazu fabryka można ułożyć słowa:
ryba, rybak, farba, bryka, kara, rak, rafa, bar, kary, krab, karb, brak, bryk, ar, kra.
Z wyrazu kukurydza:
kura, rydz, rdza, dar, rad, ryk, dur, ryza, Krak, kra, kury, ruda, rudy.
Tworzenie anagramów:
kot – tok, narty – tyran, katar – krata, mata – tama, karp – park.
Tworzenie palindromów:
zaraz, mam, Anna, zez, kajak, sos.
Dobieranie wyrazów o znaczeniu przeciwstawnym:
tani – drogi, duży – mały, dobry – zły, przyjaciel – wróg, długi – krótki.
Dobieranie wyrazów pokrewnych – indywidualnie lub w grupach:
ręka, rączka, ręcznik, ręczny, zręczny, podręcznik, ręczyć, zaręczyć, wyręczyć,
rzut, rzucać, rzutnik, wyrzut, zarzut, podrzut, odrzut, zarzucać, wyrzucać.
Dobieranie wyrazów bliskoznacznych do podanego słowa:
dom (kamienica, blok, chata, budynek, wieżowiec, drapacz chmur, domek),
koń (konisko, rumak, ogier, źrebak, klacz, konik, pegaz, szkapa).
Wyszukiwanie wyrazów wyjaśniających pisownię według wzoru
(ćwiczenia ortograficzne):
budka – buda, mróz – mrozy, chłód – chłody, ławka – ławeczka
Bardzo ważna jest umiejętność łączenia ćwiczeń gramatyczno-ortograficznych ze słownikowo-frazeologicznymi w związku z utrwalaniem np. wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku.
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Ćwiczenie: zwierzęta i ich cechy
Zwierzęta i ich cechy:
• koń – pracowity, szybki, kary, pociągowy,
• osioł – uparty, miły, leniwy, powolny,
• lis – rudy, chytry, przebiegły, sprytny,
• pies – wierny, czujny, groźny, przyjacielski,
• mrówka – pracowita, wytrwała, mała, solidna.
Aby te związki utrwalić, zaproponujmy dzieciom zabawę: uczennice i uczniowie stoją w kręgu. Uczennica lub uczeń rzuca piłkę i rozpoczyna
zdanie: wierny jak…, natomiast chwytający piłkę, kończy je.

•

Słownik ortograficzny

Praca z alfabetem rozpoczyna się już w klasie II. Sprawne posługiwanie się
słownikiem ułatwia ćwiczenia w zakresie porządkowania wyrazów w kolejności alfabetycznej. Sprawne wykonywanie tego typu ćwiczeń już w klasie II
da duże efekty w pracy ze słownikiem w kolejnych latach nauki. Trzeba, zatem:
• zapoznać uczniów z budową słownika,
• objaśnić wszystkie skróty i symbole stosowane w słowniku,
• uświadomić uczniom fakt, że słownik podaje wszystkie wyrazy w formie
podstawowej,
• wyrobić nawyk korzystania ze słownika w celu zapobiegania błędom,
• słowniczek powinien być w zasięgu ręki każdego ucznia, dostępny na
każdej lekcji, uczeń powinien mieć możliwość samodzielnego sprawdzenia poprawności zapisu wyrazów.
Sprawność w posługiwaniu się słownikiem ortograficznym mogą osiągnąć uczniowie dzięki stosowaniu systematycznych ćwiczeń ortograficznych,
ortograficzno-gramatycznych i słownikowych. Naprawdę warto.
Zachęcajmy uczniów do samodzielności w pracy ze słownikiem, stosujmy ćwiczenia rozwijające umiejętność obserwacji, dbajmy o systematyczne
wykonywanie zadań o charakterze twórczym.
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•

Aktywnie ze słowniczkiem… przykłady…

1.

Utrwalanie kolejności liter w alfabecie.
• Zapisz imiona swoich koleżanek i kolegów w kolejności alfabetycznej.
• Zapisz nazwy przedmiotów, które masz w piórniku w kolejności alfabetycznej, sprawdź ich pisownię w słowniczku itp.

2. Wyszukiwanie wyrazów i wyrażeń związanych z tematem lekcji, np. oznaki wiosny.
• Rozpocznij zajęcia od rozmowy na temat zbliżającej się wiosny. Jakie
zjawiska świadczą o tym, że niedługo nadejdzie wiosna?
• Zapiszcie wyrazy i wyrażenia na tablicy. Sprawdźcie ich pisownię
w słowniczku. (Przypomnij uczennicom i uczniom, że słownik podaje
wyrazy w formie podstawowej).
przebiśniegi, odwilż, przylot bocianów, jaśniejsze chmury, wyższa temperatura powietrza, dłuższy dzień, krótsza noc itp.
3. Jeżeli na danej lekcji uczymy się pisowni wyrazów związanych z określoną regułą (np.: pisownia rz po spółgłoskach b, ch, d, g, j, k, p, t, w) to poproś
uczniów o wyszukanie takich wyrazów w słowniku.
(np. brzeg, chrzan, grzyb, ujrzeć, krzywa, przedramię, trzask, wrzos)
4. Wyszukaj w słowniku nazwy rzeczy o początkowej literze a i końcowej
literze t, np.: aparat, automat, akcent.
5. Łączenie ćwiczeń ortograficznych z ćwiczeniami gramatycznymi lub
słownikowymi dotyczącymi wyszukiwania wyrazów na określony temat
np.: nazwy owoców i jarzyn, zabaw, gier itp.
6. Wyszukaj w słowniku wyrazy – nazwy zwierząt, zawierających w nazwie
literę ż (żaba, żubr, żbik, nosorożec, jeż). Napisz (powiedz) kilka zdań o wybranym przez siebie zwierzęciu.
7.

Wypisz imiona zawierających rz, np.; Andrzej, Grzegorz, Jerzy, Małgorzata. Ułóż zdania z tymi imionami.

8. Wypisz ze słownika nazwy zwierząt o początkowej literze h (hipopotam,
hiena, halibut).
9. Ułóż imiona koleżanek w kolejności alfabetycznej:
Marysia, Monika, Milena, Magda, Małgosia
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Przygotuj dla każdej uczennicy lub ucznia kartę z alfabetem. Każdej literze alfabetu przyporządkuj koleją liczbę. Zaznacz samogłoski na czerwono,
spółgłoski na niebiesko. Zafoliuj, wtedy karta będzie trwalsza.
CEL: Uczymy się kolejności liter w alfabecie

a
1

ą
2

b
3

c
4

ć
5

d
6

e
7

ę
8

f g h i j k l ł
9 10 11 12 13 14 15 16
m n ń o ó p r s
17 18 19 20 21 22 23 24
ś t u w y z ź ż
25 26 27 28 29 30 31 32
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1.

Gramy w parach. Kodowanie i identyfikowanie. Wykorzystujemy kolejność
alfabetycznego występowania liter i przedstawiamy wyraz, jako ciąg liczb:
1-1-1-1, czyli kodujemy, a nasz partner w zabawie ma ten kod odszyfrować.

2. Układamy np. wyrazy z ó:
4-21-23-14-1
24-14-21-23-1
22-23-31-18-20
3. Zapisujemy odkodowane wyrazy do zeszytu (córka, skóra, późno).
4. Układamy z tymi wyrazami swoje zdania.
5. Analizujemy pisownię tych wyrazów.
6. Ilustrujemy wyrazy, tworząc np. słowniczek obrazkowy.
7.

Uczniowie pracują w grupach.

Grupy losują zakodowane wyrazy. Odkodowują, przedstawiają zapisane
wyrażenie za pomocą gestów innym grupom do odgadnięcia. Po zakończeniu zabawy uczennice i uczniowie zapisują wyrażenia do zeszytu. Dodatkowo
mogą je zilustrować.
Gr. 1

23-21-32-6-32-14-1

28-23-21-32-14-12

Gr. 2

3-27-23-30-1-28

3-27-26-7-15-4-7

Gr. 3

32-21-16-26-7

32-21-16-26-14-20

Gr. 4

14-27-15-12-24-26-1

4-11-17-27-23-1

Gr. 5

4-12-8-32-14-12

3-1-10-1-32

1)
2)
3)
4)
5)

różdżka wróżki,
burza w butelce,
żółte żółtko,
kulista chmura,
ciężki bagaż.
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•

Biorę – oddaję – zapamiętuję

(Będą potrzebne: pocięte paski z zapisanymi wyrazami)
CEL: Utrwalany pisownię wyrazów z ó niewymiennym.

Doskonalenie uwagi. Każdy z uczniów otrzymuje jeden wyraz z zestawu, czyta
go, stara się zapamiętać, następnie musi 5 razy wymienić się z kolegami, mówiąc, co oddaje. Za każdym razem czyta, upewnia się, jaki wyraz ma w ręce.
Na koniec siada w ławce i zapisuje te słowa, jakie „przeszły” przez jego dłonie.
Może się zdarzyć, że ten sam wyraz wystąpi więcej niż jeden raz.
W tabelce przygotowane wyrazy z ó niewymiennym:
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córka

chór

góra

póki

żółtko

włókno

sójka

ogórek

wróżka

trójkąt

równina

płótno

róża

jaskółka

wróbel

wróżba

kłótnia

próchno

ołówek

rózga

źródło

żółw

górnik

próba
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•

Coś na kształt gry państwa-miasta

WYRAZ
(rzeczownik)
kot

KATEGORIA
(rzeczownik)
zwierzę

MIEJSCE
(rzeczownik)
dom

CECHA
(przymiotnik)
miły

WYRAZ
POKREWNY
kociątko

Przykładowy zestaw wyrazów:
książka, skrzypce, ciężarówka, hotel, schody, harcerz, mróz, żonkil, orzeł,
żuraw, bóbr, jeż, strażak, lód, bohater.
CEL: Utrwalamy pojęcia rzeczownika i przymiotnika z wykorzystaniem pozna-

nych ortogramów (ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne).
Nauczycielka lub nauczyciel rozdają dla każdego ucznia tabelkę z kategoriami. Przygotowują porozcinane kartoniki z wyrazami do wylosowania przez
uczennice i uczniów. Wybrana osoba losuje wyraz i odczytuje go na głos.
Uczennice i uczniowie mają ustalony czas na opisanie wskazanego wyrazu.
Na hasło – start uczniowie uzupełniają tabelkę. Za każdą prawidłowo uzupełnioną rubrykę uczennica lub uczeń otrzymują 1 pkt. Na zakończenie uczennice i uczniowie zliczają punkty i wyłaniają zwyciężczynię lub zwycięzcę.
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•

Losowanie – układanie

CEL: Układanie zdań z wybranymi wyrazami, utrwalanie pisowni wyrazów z rz i ż.

Do tej gry potrzebne są: kostka i kartoniki z jedną literką: a, b, c, d, e, f, g.
Uczennica lub uczeń rzucają kostką i losują kartonik z literą. Odszukują wyraz
w tabeli i zapisują go. Czynią tak 5 razy.
Następnie tworzą jedno zdanie, w którym znajdą się wylosowane wyrazy. Nie
muszą być wszystkie.
Można zmieniać formę wyrazów.

1

2

3

4

5

6

a

żółw

brzoza

gospodarz

rzeźbi

Grzegorz

żubr

b

żywopłot

rządzi

wąż

odkurza

sprząta

korytarz

c

drzewo

kurz

żyrafa

wietrzy

żaba

rzeka

d

rzecz

patrzy

przyrodnik

mierzy

talerze

korzeń

e

żbik

orzech

grzywa

grzeje

tchórz

zwierzę

f

trzynaście

żuraw

drzwi

pierze

Marzena

jarzębina

g

krzew

rzuca

porzeczka

trzyma

krzesło

jeż

Uczennica lub uczeń wylosowali:
2e, 3a, 1c, 4b, 5g, 6c. Zapisują wyrazy i tworzą zdanie (w tym przypadku: orzech,
gospodarz, drzewo, odkurza, krzesło, rzeka), zdanie, np. Gospodarz odkurza
krzesło.
Inne pomysły:
• Ułóż zagadkę. Nauczycielka lub nauczyciel podają kod, np. 3c, uczeń
ustnie układa zagadkę itp.
• Wypisz kody wyrazów, które są czasownikami,
• Odczytaj kody wyrazów: grzywa, tchórz, jeż,
• inne.
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•

Bingo ortograficzne

CEL: Utrwalamy pisownię wyrazów z rz niewymiennym.

Dla siebie i dla każdego ucznia przygotuj np. 28 wyrazów z rz niewymiennym.
Kartoniki z wyrazami umieść w kopercie. Każda uczennica i uczeń mają taki
sam zestaw:

burza

jarzyna

jarzębina

korzeń

kurz

marzenie

narzekać

rzadki

rząd

nietoperz

orzech

perz

porządek

porzeczka

rzecz

rzeka

rzepa

rzeźba

rzemiosło

rzetelny

Katarzyna

twarz

urząd

warzywa

tchórz

wierzba

rzucać

zwierzę

Poproś, aby każda z uczennic i każdy z uczniów wybrali 9 kartoników oraz
ułożyli je przed sobą, np.

•
•
•

•
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orzech

rzeźba

zwierzę

rzeka

porządek

Katarzyna

burza

wierzba

rzucać

Odczytuj kolejno ze swojego zestawu wyrazów wylosowane przez siebie
wyrazy, np. zwierzę, rzetelny.
Uczennice i uczniowie, którzy znajdą ten wyraz odkryty u siebie, odwracają kartonik na drugą stronę, potem następny wyraz itd.
Osoba, której odwrócone kartoniki utworzą linię prostą pionową lub poziomą krzyczy Bingo. Ta uczennica i uczeń, którzy zrobią to, jako pierwsi,
wygrywają.
Dobrze jest przygotować różne zestawy wyrazów, których pisownię chcemy utrwalać.

Aktywnie na lekcjach,

•

Ćwiczmy pamięć

Do gry potrzebne:
• kostka sześcienna wykonana techniką origami z naklejonymi na ściankach literami: u, ó, ż, rz, ch, h. Kostkę można wykonać z dziećmi na zajęciach technicznych, plastycznych.

Trzecioklasiści potrafią ją zrobić.
• zestaw kart, ortogramów, wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi, np. Przykładowy zestaw wyrazów (karty – Załącznik 1):
kożuch, książka, łóżko, łyżka, łyżwa, rzodkiewka, rzeka, rzep, tchórz, towarzysz, twarz, chirurg, chleb, chłopiec, chmura, chodzić, choinka, hamulec,
handel, hańba, harcerz, harmider, chór, córka, czółno, góra, góral, górnik,
budynek, zakupy, buty, kogut, ruina.
Karty układamy koszulkami do góry.
Uczennice i uczniowie grają w grupach, np.: 4-osobowych. Na środku
stolika układamy zestaw kart. Wyrazy są niewidoczne. Gracz rzuca kostką. Wypada litera ó. Uczennica lub uczeń odkrywają jedną kartę. Jeżeli trafiono na wyraz, w którym jest wylosowana litera, np. łóżko, wtedy zabiera się kartę, jeżeli
uczennica lub uczeń nie trafił, kartę zostawia się na swoim miejscu. Wszyscy
starają się zapamiętać, jaki tam był wyraz. Następny gracz rzuca kostką. Gra toczy się do momentu, gdy wszystkie wyrazy są odkryte. Wygrywa osoba, której
udało się zebrać najwięcej wyrazów.
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•

Ortograficzny miszmasz

Przygotuj planszę z literami i liczbami (1-9) dla każdej uczennicy lub ucznia,
układ liter dowolny, ważne, aby były wszystkie litery z alfabetu, kartki i ołówki
do zapisywania wyrazów, kalkulator do wykorzystania przy dodawaniu liczb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Pomysły na wykorzystanie planszy:
1.

W tabeli został zaznaczony wyraz. Poszukajmy innych, gdzie litery są blisko siebie, sąsiadują ze sobą. Takie ćwiczenie na rozgrzewkę.

2. Szukamy podanych wyrazów, utrwalamy ich pisownię i jednocześnie powtarzamy tabliczkę mnożenia.
Znajdź wyraz góra i oblicz jego wartość. g = 7 x 4, ó = 6 x 2, r = 4 x 1, a = 1 x 2.
Obliczamy: 28 + 12 + 4 + 2 =46
3. Gra z całą klasą. Nauczyciel podaje iloczyn, np.: 4 x 4. Uczniowie na planszy znajdują literę ż. W jakich wyrazach znajdziemy ż? Uczniowie kolejno
podają wyrazy. Tworzymy zbiór wyrazów z ż (życie, żyjątko, żaba, żyrafa,
żal, pożyczka, rożen…).
4. Uczniowie grają w parach. Tworzą dowolne wyrazy (np., rzeczowniki
w liczbie pojedynczej) i obliczają ich wartość, wykonując mnożenie i dodawanie iloczynów. (Zaczynajmy zabawę od wyrazów, np.: 4-literowych,
5-literowych, ustalamy np.; że gramy do wyszukania 3 wyrazów.)
Przykład: kufer
k = 6 x 4, u = 1 x 7, f =3 x 5, e = 2 x 4, r = 8 x 3. Uczeń oblicza wartość wyrazu:
24 + 7 + 15 + 8 + 24 = 78 i zapisuje swój wynik na kartce.
Drugi uczeń odczytał wyraz: kucharz
k = 1 x 5, u = 6 x 7, c = 8 x 4, h = 5 x 5, a = 6 x 8, r = 7 x 5, z = 5 x 4, uczeń oblicza:
5 + 42 + 32 + 25 + 48 + 35 + 20 =207, korzysta z kalkulatora.
Ta gra jest trudniejsza, wymaga cierpliwości, uwagi i umiejętności mnożenia
w zakresie 100 i dodawania w zakresie 1000.
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Sałatka wyrazowa

Siedzimy na krzesełkach w kręgu. Każdy uczeń ma kartonik z literką ó lub
ż. Nauczycielka lub nauczyciel przygotowują zestaw wyrazów do ćwiczenia.
Czytają kolejno wyrazy. Jeżeli w wyrazie znajduje się literka ó, wstają uczennice i uczniowie, którzy mają kartonik z tą literką. Jeżeli jest ż, wstają uczniowie,
którzy mają kartonik z literą ż. Jeżeli w wyrazie jest i ó i ż, wszyscy zamieniają
się miejscami. Na tablicy możemy zapisać wyrazy, których pisownia jest jeszcze dla uczennic i uczniów problemem, przyjrzeć się im, zapisać do zeszytu,
zilustrować np.:
równy, rózga, różnica, różnokolorowy, różowy, skóra, sójka, spółka, spróchniały, stróż, żubr, szczegół, trójkąt, wiewiórka, włóczka, włóczęga, włókno,
wróbel, wróżba, wróżka, wspólny, wśród, wzgórze, źródło, żółw, żółty, żółtko,
czółno, żuk, żuchwa, róża, żaba.

•

Tworzymy niewiarygodne, poważne i niepoważne historyjki

CEL: Utrwalanie pisowni wyrazów z ch (rz, ó, h, ż) uczenie się prawidłowego
budowania prostych zdań;

Przygotuj zestaw wyrazów, np. z ch:
chleb, chłopiec, chmura, chodzić, choinka, chuligan, chusteczka, chudy,
kichać, puchar, wachlarz, zachód, wschód, ochrona, chłodny, zachwyt, cecha,
charakter, chata, chłopak, Chiny, chłodny.
Usiądźcie w kręgu.
Wylosuj jeden wyraz z zestawu i zacznij opowiadanie.
Był chłodny dzień.
Uczeń z twojej prawej strony losuje wyraz i kontynuuje opowieść: Po niebie płynęły ciemne chmury.
Następny… Na boisku chłopiec grał w piłkę nożną… Nagle zaczął kichać… itd.
Zwracaj uwagę na poprawną budowę zdań. Po ułożeniu zdania uczennica lub
uczeń odkładają wyraz na środek kręgu:
• chłodny,
• chmura,
• chłopiec.
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Gdy ostatnia uczennica lub uczeń ułożą swoje zdanie, możemy postarać
się powtórzyć nasze wymyślone opowiadanko, patrząc na wszystkie wykorzystane w nim wyrazy z ch. To wspaniałe ćwiczenie pamięci. Jestem pewna,
że będzie dużo radości. Wykorzystane w historyjce wyrazy możemy zapisać
do zeszytu, ułożyć je w kolejności alfabetycznej.
Pomysłów na wykorzystanie tego typu ćwiczeń jest dużo. Jak je wykorzystamy, zależy od celu, jaki sobie postawimy i od kreatywności naszych
uczennic i uczniów.

•

Inna wersja ww. ćwiczenia

Chcemy utrwalić np. pisownię wyrazów z rz niewymiennym i dobrze przygotować uczennice i uczniów do dyktanda. Podziel uczennice i uczniów na
grupy (po 4 osoby). Każdej grupie przygotuj taki sam zestaw wyrazów z rz niewymiennym. Dzieci pracują zespołowo i tworzą swoją historyjkę. Mogą używać wyrazów z zestawu w różnych formach.
I gr. – historyjka komediowa
II gr. – historyjka kryminalna
III gr. – opowiadanie historyczne
IV gr. – opowiadanie fantastyczne
Każda grupa ma do dyspozycji słowniczek ortograficzny. Po zakończeniu pracy wszystkie historyjki są odczytane, nagrodzone brawami, sprawdzona jest poprawność zapisu wyrazów. Doceńmy koniecznie pomysłowość
i kreatywność uczennic i uczniów.
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ZAŁĄCZNIK 1

Kartoniki do gry Ćwiczmy pamięć

72

chór

góra

córka

czółno

góral

górnik

budynek

zakupy

buty

kogut

ruina

kożuch
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łóżko

książka

łyżwa

łyżka

rzodkiewka

twarz

towarzysz

tchórz

rzep

chirurg

chleb

chłopiec
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chmura

choinka

handel

hamulec

hańba

harcerz

harmider

hangar

wahadło
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ZAŁĄCZNIK 2

Zakładki do książek:
duch

żyrafa

źródło

ratunek

abażur

próchno

żurek

bagażnik

włókno

kaptur

czyżyk

płótno

sznurek

drożdże

żółw

kałuża

twarożek

różdżka

biurko

leżak

wiór

gumka

ośnieżony

stróż

kukułka

pożegnanie

ogórek

bluzka

żelazko

chór

budowa

żuczek

góra

bułka

ważka

róża

Uczennice i uczniowie tworzą zakładki z poznanych wyrazów, mogą być tematyczne (np. nazwy zwierząt), z określoną regułą ortograficzną, np.; wyrazy
z rz po spółgłoskach. Ofoliowane będą trwałą pomocą dla uczennic i uczniów.
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ZAŁĄCZNIK 3

Przykładowy zestaw wyrazów
W tym miejscu przedstawiam materiał ortograficzny w postaci często używanych przez dzieci ortogramów wypisanych z podręczników, lektur i czasopism
dziecięcych. Te wyrazy wykorzystywałam w tworzonych historyjkach, dyktandach dla uczniów. Również znajomość niżej opisanych reguł ortograficznych
obowiązywała uczestników konkursu. Niektóre ortogramy wykorzystałam
w podanych wyżej przykładach gier i zabaw ortograficznych. Mogą one stanowić źródło pomysłów do tworzenia przez nauczycielki i nauczycieli własnych propozycji z wykorzystaniem aktualnie opracowywanego słownictwa.

•

Wyrazy z ó
−
−
−

z ó wymiennym na a, o, e, skrót, dół, siódmy itp.,
z ó w zakończeniach: -ówka, -ów, - borówka, psów itp.
(wyjątki: zasuwka, skuwka),
z ó niewymiennym:

chór, córka, czółno, dopóki, dopóty, główny, góra, góral, górnik, gżegżółka,
jaskółka, Józef, kłócić się, kłótnia, król, krótki, który, mózg, mnóstwo, odróżniać, ogół, ogólny, ogórek, ołówek, oprócz, pióropusz, płótno, podróż, półwysep, póki, półtora, póty, późno, próchno, próba, próżniak, próżny, północ,
piórnik, podwórko, przepiórka, również, rówieśnik, równina, równy, rózga,
róża, różdżka, różnica, różnokolorowy, różowy, skóra, sójka, spółka, spóźnić
się, spróchniały, stróż, szczegół, trójkąt, wiewiórka, włóczka, włóczęga, włókno, wówczas, wróbel, wróżba, wróżka, wspólny, wśród, wzgórze, źródło, żółw,
żółty, żółtko.

•

Wyrazy z rz
−
−
−
−
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rzeczowniki będące nazwami zawodów o zakończeniu
-arz, -erz: stolarz, kuśnierz itp.,
rz po spółgłoskach: b, p, t, d, w, j, ch, k, g, np. brzoza, chrzan, dojrzały, przód itp. (wyjątki: pszczoła, pszenica, kształt),
z rz wymiennym na r: gorzki, morze, rycerz, rowerzysta,
z rz niewymiennym:

Aktywnie na lekcjach,

burza, burzyć, jarzyna, jarzębina, Katarzyna, korzeń, korzyść, kurz, marzenie,
narzekać, narzędzie, nietoperz, odkurzacz, orzech, perz, porządek, porzeczka,
rzadki, rząd, rzecz, rzeka, rzemień, rzemiosło, rzep, rzepa, rzetelny, rzewny,
rzeźba, rzeżucha, rzęsa, rzucać, rzodkiewka, stchórzyć, tchórz, towarzysz,
twarz, uderzyć, urząd, warzywa, wierzba, wierzch, wierzchołek, wydarzenie,
zarzut, zorza, zwierzę.

•

Wyrazy z ż

abażur, bagaż, bandaż, ciężar, drapieżnik, drożdże, duży, garaż, jeż, jeżeli,
już, każdy, kożuch, książka, łóżko, łyżka, łyżwa, leży, mąż, mężczyzna, może,
mżawka, nożyczki, nóż, pasażer, piżama, pożar, pożyczyć, pożyteczny, reportaż, rozłożysty, również, róża, ryż, rzeżucha, służący, smażyć, sprzedaż, stróż,
świeży, wąż, wieża, wróżba, zżęte, żaba, żaglówka, żałować, żar, żartować,
żądać, żeby, żegnać, żelazo, żelazko, żmija, żniwa, żołądź, żołnierski, żona,
żonkile, żółtko, żółw, żubr, żuczek, życie, życzyć, żyletka, żyrafa, Żelazowa
Wola.

•

Wyrazy z h

błahy, bohater, czyhać, druh, haczyk, haftować, hala, Halina, halka, hałas,
hamak, hamulec, handel, hangar, hańba, hardy, harce, harcerz, harmider, harmonia, hartować, hasać, hasło, heca, Helena, helikopter, hełm, Henryk, herb,
herbata, herbatnik, hetman, hiacynt, hiena, higiena, hipopotam, historyjka,
hodowca, hojny, hokej, hokus-pokus, holować, holownik, hołd, honor, horoskop, horyzont, hotel, hrabia, Hubert, huczy, huk, hulać, hulajnoga, humor,
huragan, hurtownia, huta, hutnik, huśtawka, hymn, juhas, ohydny, Podhale,
wahadło.

•

Wyrazy z ch

chirurg, chleb, chłopiec, chmura, chodzić, choinka, chorągiew, chuligan, chusteczka, chudy, kichać, puchar, szlachta, wachlarz, chemia, zachód, wschód,
ochrona, chłodny, zachwyt, chaber, chabeta, blacha, cecha, charakter, chata,
chałwa, chaos, chart, chemia, chłopak, Chiny, chęć, chłodny.
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•

Wyrazy z ą, ę

błąd, część, dąb, gąsienica, gąszcz, gęsty, głęboki, gołąb, gorącą, kąpiel,
kłębek, kurczę, lubię, mądry, okręt, ręka, sąd, trąbka, wątpić, włączyć, wstęga,
wygląd, wyłączyć, wziął, wzięła, zając, zakręt, ząb, zdjął, zdjęła, zwierzęta.

•

Wyrazy z -om, -on, -em, -en

akcent, benzyna, blondynka, bomba, fragment, dentysta, kalendarz, komentarz, kompas, komplet, konflikt, kontakt, kontrola, konwalia, legenda, plomba, prezent, recenzja, remanent, skontaktować, skontrolować, stemplować,
temperatura, kompozytor.

•

Pisownia wyrazów wielką literą
−
−
−
−
−
−

•

Pisownię nie
−
−
−
−
−
−

•

łącznie:
z rzeczownikami, np. nieprawda,
z przymiotnikami w stopniu równym, np. niedobry,
przysłówkami, np. niedobrze.
rozdzielnie:
z czasownikami, np. nie zrobię, nie umiem.

Oznaczanie miękkości spółgłosek
−
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na początku zdania,
imion i nazw własnych ludzi, zwierząt,
nazw planet, kontynentów i ich mieszkańców, krajów i ich mieszkańców, regionów, miejscowości,
nazw gór, rzek, jezior, mórz, oceanów,
nazw ulic,
tytułów utworów literackich, np. Dzieci z Bullerbyn.

np.: słońce, przyjaźń, miasto.

Aktywnie na lekcjach,

•

Pisownia liczebników
−

pięćdziesiąt, sześćdziesiąt trzy.

Nasza wyjątkowa gazetka
bukszpan, wykształcony, kształt, kształtny, kszyk, pszczoła, Pszczyna,
pszenica, pszenne, zawsze, wszystko, wszędzie, najlepszy,
najszybszy, słodsza, najgorętszy, najzdolniejszy, obszar.

79

Z ortografią za pan brat

Strony internetowe do wykorzystania

•

Ćwiczenie pisowni wyrazów:
https://pisupisu.pl/
www.ekreda.pl
https://wordwall.net/pl

•

Wybór odpowiednich liter:
www.zyraffa.pl

•

Interaktywne dyktanda:
https://dyktanda.online/
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Z fotograficznego albumu
(zbiory autorki)

ZDJ. 1 

Głowi się Pani
Metodyk! Oj, głowi!
Przed oczami
mrugają literki: ó,
u, ż, rz, h, ch, ą, ę,
Pani Ewa Mathea,
to ta osoba, która
od 16 lat wymyślała
ciekawe historyjki
upiększone
wyrazami, od
których cierpła skóra
i wszyscy uczestnicy
Konkursu

ZDJ. 2 

Nad całością
prac związanych
z FINAŁEM
jak zwykle,
corocznie czuwała
niezastąpiona
Koordynator
Konkursu Pani
Wicedyrektor
Urszula Katner.
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ZDJ. 3 

Zanim zaczęliśmy
pisać, podejrzane
czujnym okiem
szkolnego fotografa

ZDJ. 4–5 

Bajkowe postaci
zapraszały uczestników
finału do klas
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ZDJ. 6 

Będę pisała
dyktando w tej klasie

ZDJ. 7 

Uroczystość
wręczenia nagród
laureatom konkursu

ZDJ. 8 

Zawsze wspaniała
oprawa
podsumowująca
osiągnięcia
trzecioklasistów
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ZDJ. 9 

2010. Uroczyste
podsumowanie
konkursu. Wspaniała
dekoracja, muzyka
Chopina, piękne
prace plastyczne
to wszystko było
wspaniałym tłem
dla trzecioklasistów
– laureatów
konkursu.
Wręczone zostały
nagrody, dyplomy,
podziękowania,
upominki

ZDJ. 10 

Pisano o nas…
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Eugenia Ewa Mathea, pedagog, nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej, w latach 2000–2019 doradca metodyczny
m.st. Warszawy, trenerka edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka, autorka wielu projektów i programów kursów doskonalących i warsztatów metodycznych
dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji matematycznej, edukacji polonistycznej, edukacji
społecznej, praw człowieka. Koordynatorka wielu ogólnopolskich projektów (Etyka nie tylko dla smyka, Bezpieczne życie, Od grosika do złotówki). Autorka wielu publikacji
metodycznych dla nauczycielek i nauczycieli. Pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu ortograficznego dla
uczennic i uczniów klas III szkół podstawowych m.st. Warszawy Z ortografią za pan brat.

W książce tej oprócz ogólnych uwag dotyczących ortografii, systemu języka polskiego czy form postępowania dydaktycznego, zamieszczono też teksty dyktand, które były
przygotowywane na poszczególne etapy Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat”
dla uczniów klas III warszawskich szkół podstawowych.
Mamy nadzieję, że wszystkie te treści zostaną wykorzystane w pracy w zespołach szkolnych oraz w pracy warsztatowej z nauczycielami.
Arkadiusz Walczak, Dyrektor WCIES
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