
Ortografia na 5 !

Co robić, aby ortografia nie sprawiała problemu?

Oto parę sprawdzonych przepisów

•Najlepszym ćwiczeniem ortograficznym jest codzienne czytanie.

Wybieraj książki, które są ciekawe i zgodne z Twoimi zainteresowaniami .

Podczas czytania mózg „oswaja się” z obrazami wielu wyrazów
i zapamiętuje ich pisownię .



Ortografii uczymy się przez pisanie.

Wykorzystujemy wtedy pamięć ruchu (pamięć kinestetyczną).
Jest to jeden z najlepszych sposobów na zapamiętywanie.

Gdy zapisujemy wyraz, nasz mózg zapamiętuje także ruch
wykonywany przez rękę podczas jego pisania.

Dlatego niektóre osoby chcąc się upewnić jak należy napisać dany 
wyraz, zapisują go sobie z boku.

Sprawdzają jak „poprowadzi” ich ręka oraz czy wyraz wydaje im 
się znajomy i poprawny.



Oto „przepis” na dyktando,
które możesz napisać z pomocą rodziców.

•Czytasz głośno tekst przeznaczony do pisania.
•Powtórnie czytasz tekst po cichu.
•Razem z dorosłym wyszukujesz trudniejsze wyrazy 

i zwracasz uwagę na pisownię.
•Jeszcze raz głośno czytasz cały tekst.
•Piszesz ołówkiem  tekst dyktowany zdaniami przez dorosłego.
•Sprawdzający wyciera gumką wyrazy napisane błędnie.
•Wpisujesz w wolne miejsca wyrazy napisane poprawnie, na podstawie

otrzymanego tekstu-czerwoną kredką ( dobrze zatemperowaną).
•Odczytujesz w całości poprawiony zapis.

W osobnym pliku znajdziesz teksty dyktand.
Dzięki nim możesz ćwiczyć pisownię trudnych wyrazów.



Zabawa także może być sposobem na naukę ortografii

Oto duetka ortograficzna

Brystol (najlepiej kolorowy) tniemy na prostokąty
wielkości kart do gry. 

Na każdym prostokącie z jednej strony wyraźnie zapisujemy
„trudny” wyraz z luką (wa_adło), 
a na odwrocie  wyraz w całości 

z wyróżnioną trudnością ortograficzną (wahadło).

Tak przygotowanymi kartami mogą grać  dwie osoby.
Dostają po tyle samo kart i na zmianę każde z nich

pokazuje przeciwnikowi wyraz z luką.
Jedna osoba patrzy na  słowo uzupełnione. 

Gdy przeciwnik umie prawidłowo uzupełnić lukę, 
otrzymuje kartkę i  kładzie ją obok siebie.

Gdy się pomyli, kartka pozostaje u pytającego, 
który pokazuje prawidłową odpowiedź.

Wygrywa dziecko, które uzbiera najwięcej kartek.



Staraj się pamiętać o zasadach ortograficznych-
one pomagają unikać błędów.

"Ó"
Nikną wszelkie niepokoje,

Kiedy stwierdzę: dwójka - dwoje.
Nie drży także mi stalówka

Pisząc: -ówna,  -ów  i  -ówka.
Zaokrąglam ó w dwu słowach:

Ósmy, ów, bo osiem, owa.



"U„

Zapamiętaj, zawsze tu
Pisz otwarte, zwykłe u

W słowach: skuwka i zasuwka,
Gdyż wyjątkiem są te słówka;

W cząstkach: -unka,  -un  i  -unek:
Opiekunka, zdun, pakunek.

Wreszcie - niech nikt nie kreskuje
W czasowniku cząstki –uje!



"H„

Kłopotliwe samo h
Dość szczególną skłonność ma;

Lubi "hałaśliwe" słowa:
huk, harmider, hałasować,

heca, hurmem, hej, hop, hura,
hola, horda, hejnał, hulać,
hasać, halo, hop, wataha...

W tych wypadkach się nie wahaj!



"Rz„

Niech pamięta każdy z was,
Kiedy pióro puszcza w tan:

brzoza, brzydal, brzytwa, brzask,
chrząstka, chrząszczyk, chrzęst i chrzan.



Wyrazy z języka obcego lub z trudnością ortograficzną, 
które nie mogą „wejść Ci do głowy”,

wypisuj na osobnych karteczkach samoprzylepnych 
i wieszaj pojedynczo w różnych miejscach

np. jedno przy lustrze w łazience, drugie na stole przy talerzu, 
trzecie na szafie itd. 

Gdy się na nie natkniesz, 
powtórz je wielokrotnie w myśli i na głos.



POWODZENIA! ☺


