
 

 
 
 
 
 

ORTOGRAFIA JEST 

TRUDNA!  
 
 

           JAK ĆWICZYĆ ORTOGRAFIĘ? 
IINNSSTTRRUUKKCCJJAA  DDLLAA  UUCCZZNNIIÓÓWW  

II  RROODDZZIICCÓÓWW  

 
    Często słyszysz, Ŝe ortografia jest łatwa, Ŝe je śli 

tylko si ę postarasz b ędziesz bardziej uwa Ŝny.... uda Ci 

si ę pisa ć lepiej. 

A Ty wiesz, Ŝe si ę starasz, ale niewiele z tego wychodzi. 

Jest źle, co wida ć w zeszytach i ocenach szkolnych. Jeste ś 

ju Ŝ zniecierpliwiony i zniech ęcony. Bo ortografia nie jest 

łatwa!  

 

 

 INSTRUKCJA, któr ą otrzymujesz, jest propozycj ą dla 

zniech ęconych i zniecierpliwionych uczniów i rodziców. 

Prezentuje prosty, mo Ŝliwy do zrealizowania przez ka Ŝdego 

sposób pracy nad poprawno ści ą pisania. 

Poprawa nie nast ąpi natychmiast, ale jest mo Ŝliwa. Musisz 

tylko dokładnie przestrzega ć zasad tu zawartych: 

 



 

 

 

1.   Pocz ątkowo powiniene ś pracowa ć przy pomocy rodziców 

lub kogo ś innego, kto nie ma kłopotów z pisaniem. 

2.   Przez kilka pierwszych tygodni musisz pracowa ć 

codziennie (ok. 20 min.). Pó źniej wystarczy ok. 

10min. dziennie. 

3.   Wytrwaj co najmniej  miesi ąc- a zobaczysz zmiany w 

swoich zeszytach, pracach, dyktandach i (mam 

nadziej ę) w ocenach! 

 

 

 

CO NALEśY ZROBIĆ? 

 

1.  Kupi ć gruby zeszyt z alfabetem na brzegach kartek 

(skorowidz). Mo Ŝe by ć w kratk ę, du Ŝy lub mały. 

2.  Na pierwszych stronach wypisa ć wszystkie główne 

zasady ortograficzne. 

Uwaga!!!  

KAśDA ZASADA MUSI BYĆ ZAPISANA INNYM KOLOREM. 

Na przykład: 

      - wymienia si ę na „o”, „a”, „e” 

 - niewymienne (np.. ró Ŝa) 

 - -ów, -ówka, -ówna 

 

          - wymienia si ę na „r” 

- po spółgłoskach......(wyj ątki.....) 

- niewymienne (np. orzech,.....) 



 

 

3.  Poprosi ć o dokładny przegl ąd wybranych zeszytów i 

zaznaczenie bł ędów przez postawienie „ptaszka” na 

marginesie linijki, w której jest słowo z bł ędem. 

Jeśli bł ędów w linijce jest wi ęcej, nale Ŝy postawi ć 

odpowiedni ą liczb ę „ptaszków”. 

Sam postaraj si ę odnale źć bł ędy. Bardzo dobrze, je śli 

upewnisz si ę sprawdzaj ąc to w słowniku 

ortograficznym. 

4.  Bł ędy nale Ŝy poprawi ć korektorem, a słowa poprawnie 

   wpisa ć do zeszytu, który jest „ Twoim Słownikiem.”  

5.  Postaraj si ę utworzy ć rodzin ę wyrazów, tzn. wymy śli ć 

kilka słów pokrewnych i zapisz je obok.  

   Oto przykłady: 

 

podró Ŝ  podró Ŝny, podró Ŝować, droga, dró Ŝka,          

po drodze 

 

brzeg   brzegowy, obrze Ŝe, brze Ŝek, wybrze Ŝe 

 

ksi ąŜka   ksi ęga, ksi ęgarnia, ksi ęgarz, ksi ęgowy  

 

6.  Staraj si ę odkry ć zasady wyja śniaj ące pisowni ę tych 

słów. Je Ŝeli je odnajdziesz zapisz i zaznacz w 

wyrazach takim kolorem, jakim wpisałe ś zasad ę na 

pocz ątku zeszytu. 

W ten sposób zapami ętujesz pisowni ę całej grupy 

(rodziny) wyrazów i utrwalasz sobie wiele ró Ŝnych 

reguł ortograficznych.  



 

Zapis w Twoim zeszycie powinien wygl ądać tak: 

        

 
7.  Jeśli bł ąd polegał na zgubieniu litery lub innym 

zniekształceniu słowa- zapisz je w zeszycie 

podzielone na sylaby. 

8.  W zeszycie nale Ŝy pisa ć bardzo wyra źnie, du Ŝymi 

literami (mała litera na wysoko ść 1 kratki), co 

pozwala równie Ŝ wzrokowo zapami ętywa ć pisowni ę 

poszczególnych słów. 



 

9.  Pisz ąc nale Ŝy ł ączy ć litery, nie odrywa ć długopisu od 

kartki, je śli nie jest to konieczne. Dzi ęki temu 

równie Ŝ r ęka zapami ętuje poprawn ą pisowni ę. 

 10. Pami ętaj o tym, Ŝe pocz ątki s ą najtrudniejsze- nie 

zniech ęcaj si ę. Pracuj systematycznie. Z czasem 

wyrazów do poprawienia b ędzie coraz mniej, b ędziesz 

robił to coraz sprawniej i b ędzie to wymagało coraz 

mniej czasu. 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW 

(OSÓB POMAGAJĄCYCH UCZNIOM W PRACY NAD ORTOGRAFIĄ) 

 

1.  Przez pierwsze dni (ok. 2 tygodni) nale Ŝy codziennie 

pracowa ć z dzieckiem, wyszukiwa ć bł ędy w zeszytach, 

zwraca ć uwag ę na technik ę pisania i na przestrzeganie 

powyŜszych zasad (du Ŝe litery, ł ączenie liter w 

słowach, pomoc w tworzeniu rodziny wyrazów). 

2.  Po zako ńczonej pracy ka Ŝdego dnia nale Ŝy sprawdzi ć, 

czy w słowniku nie znalazły si ę jakie ś bł ędy. 

KONIECZNIE NALEśY JE POPRAWIĆ! 

3.  Przez kolejne 2-3 tygodnie nale Ŝy nadal zaznacza ć 

bł ędy w zeszytach, w razie potrzeby pomaga ć w 

tworzeniu rodziny wyrazów oraz sprawdza ć dokładnie 

wykonan ą prac ę(dziecko pracuje coraz bardziej 

samodzielnie). 

4.  Po upływie ok. miesi ąca ćwicze ń dziecko samo sprawdza 

zeszyty, wyrazy trudne lub „w ątpliwe” odszukuje w 

słowniku, poprawia bł ędy, samodzielnie wpisuje je do 



słownika. Zeszyt powinien by ć dokładnie kontrolowany 

co tydzie ń. 

5.  Słownik powinien by ć nadal uzupełniany codziennie, do 

czasu wyeliminowania bł ędów w zeszytach. Z czasem- 

popełniaj ąc coraz mniej bł ędów- dziecko ma mniej 

pracy z ich poprawianiem. 

6.  Jako osoba pracuj ąca z dzieckiem pami ętaj, aby 

stanowi ć dla niego wsparcie, zach ęcać i motywowa ć. 

Dziecko podejmuje trudne wyzwanie i stara si ę 

zmierzy ć z tym, co dla niego najtrudniejsze. 

7.  Konsekwentnie, systematycznie mobilizuj dziecko do 

pracy, ale nie oczekuj szybkich radykalnych zmian. 

Nie ograniczaj si ę do surowych ocen. Dostrzegaj 

drobne zmiany, niewielkie osi ągni ęcia. Bardzo 

doceniaj te Ŝ starania i wysiłek. 

Bądź serdecznym towarzyszem i wyrozumiałym 

przyjacielem w trudach wspólnego działania. 

 

 

 

 

 

Opracowanie-mgr Danuta Pi ątkowska 

na podstawie-„Co robi ć kiedy nie wiadomo co robi ć?” N.Grochowska. 

 

 

 


