
PISZĘ POPRAWNIE



Aby pisać poprawnie:

Unikaj popełnienia błędu poprzez tworzenie tekstów "z lukami" -  w sytuacji zapisywania wykładu 

czy notatki dyktowanej przez nauczyciela lub odrabiając pracę domową podczas pisania 

wypracowania lub udzielania odpowiedzi na pytanie.

Na przykład, gdy nie wiesz jak napisać wyraz "góra" - zapisz go "g . ra" wpisując kropkę zamiast 

"ó". 



Przykładowy tekst notatki:

"Powiet . e   wok . ł   nas jest pełne wody, choć tego nie widzimy. 

Dzieje się tak dlatego, że wilgoć two . y   niewidoczny gaz, zwany parą wodną. 

Ilość pary wodnej w powiet . u   zale . y   od jego temperatury. 

Ciepłe powiet . e zat . ym . je    więcej pary wodnej ni .   zimne.„

Podczas odrabiania pracy domowej weź słownik ortograficzny

 i uzupełnij wolne miejsca odpowiednimi literami.



Tak wygląda tekst po uzupełnieniu:

"Powietrze wokół nas jest pełne wody, choć tego nie widzimy. 

Dzieje się tak dlatego, że wilgoć tworzy niewidoczny gaz, zwany parą wodną. 

Ilość pary wodnej w powietrzu zależy od jego temperatury. 

Ciepłe powietrze zatrzymuje więcej pary wodnej niż zimne."



Popraw błędy, jeżeli nie udało ci się ich 
uniknąć

1.Po powrocie ze szkoły, przejrzyj notatki we wszystkich zeszytach szkolnych.

2.Sprawdź pisownię "trudnych " wyrazów w słowniku ortograficznym.

3.Popraw błędy ortograficzne, dopisz brakujące litery, dopisz brakujące kropeczki i inne elementy 
liter. Poprawiaj wyraźnie.

4.Możesz poprosić rodzica aby pomógł ci w tym zadaniu. 



Rodzicu! 

• Przejrzyj notatki dziecka, jeżeli znajdziesz błędy (ortograficzne, pomylone litery m-n, o-a, l-t i 

inne, zmiękczenia, brakujące litery, brakujące elementy liter) wpisz  na marginesie ołówkiem 

taką ilość kreseczek, jaka ilość błędów znajduje się w danej linijce. 

• Nie wolno ci wskazywać błędu, ani go poprawiać. Nie wyręczaj dziecka w pracy nad 

ortografią - bo wyręczając dziecko to ty uczysz się poprawnej pisowni,  a nie twoje dziecko, 

przed którym jeszcze wiele sprawdzianów i egzaminów - tam Ciebie nie będzie. 

Ucz dziecko samodzielności, samokontroli,  pomóż mu wypracować czujność 

ortograficzną.



Utrwal poprawną pisownię:

•- załóż zeszyt do utrwalania poprawnej pisowni "trudnych" wyrazów, a w nim: wpisz wyraz z 
trudnością ortograficzną

•przez 7 kolejnych dni przepisuj ten wyraz po trzy razy, np.

•poniedziałek: góra, góra, góra

•wtorek: góra, góra, góra

•środa : góra, góra, góra

•czwartek: góra, góra, góra

•piątek: góra, góra, góra

•sobota: góra, góra, góra

•niedziela: góra, góra, góra



Dobre rady
• użyj koloru do oznaczenia trudności 

ortograficznej:

• ó - czerwony

• u - żółty

• rz – niebieski

• ż – zielony

• h - brązowy 

• ch - fioletowy



Napisz wyraz na małej kartce 

góra

•umieść kartkę w wybranym miejscu, np. na 
szafce

•na szafce mogą się znaleźć też inne wyrazy 
zawierające "ó", maksymalnie pięć wyrazów - 
zostaw je na tydzień

•w kolejnym tygodniu możesz wymienić wyrazy 
na inne

•pamiętaj: szafka to miejsce dla wyrazów 
zawierających "ó" - dla innych trudności 
ortograficznych znajdź inne miejsca .



POWODZENIA

Zapraszamy do kontaktu

z pedagogiem

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mrągowie

w przypadku wątpliwości, trudności w pracy nad ortografią. 



PREZENTACJĘ OPRACOWAŁY:PREZENTACJĘ OPRACOWAŁY:

Pedagog Ewa Baczewska
Psycholog Ewa Bartyzel
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