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DLA RODZICÓW 
 

Drodzy Rodzice!  

Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek, do których uczęszczają Państwa 

dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na 

odległość.  

W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu 

się w domu – nabiera nowego znaczenia.  

Zachęcamy do kontynuowania współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie 

organizacji zdalnego nauczania, jeżeli to możliwe również do udzielania pomocy 

nauczycielom i uczniom szkoły.  

Przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w kształceniu na odległość. 

Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą 

także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się 

ważnym elementem ich kształcenia.  

Rodzicu,  

1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że 

ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na 

rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji 

rodzinnych.   

2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:   

a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy 

wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez 

nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym 

wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),  

b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności 

ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste 

rozgrzewki/rozciągania,  

c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być 

zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej 

żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,  

d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku 

kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne 

gry planszowe.  

3. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj 

swoje dziecko do samodzielnej pracy.  
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4. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer 

telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę 

internetową szkoły.  

5. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności 

dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i 

możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.  

6. Pomóż dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, zorganizować warunki 

do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd.  

7. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, 

sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.  

8. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, 

systematyczność i samodzielną naukę.  

9. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń.  Motywuj do 

samodzielnego rozwiązania zadań, doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane 

materiały i swoje rozwiązania.  

10. Jeżeli Twoje dziecko zdaje w tym roku egzamin ósmoklasisty zachęć do 

skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów.  

11. Zwróć szczególną uwagę dziecka na bezpieczne korzystanie z Internetu. 

Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz na stronie 

szkoły w Strefie Rodzica, w pliku „Bezpieczeństwo w sieci…”. 

12. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych przez nie 

aktywnościach.  

13. Sprawdź komunikaty publikowane na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i 

Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczące planowania i realizacji nauki zdalnej:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna  

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu  

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
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ZASADY LOGOPEDYCZNE CZYLI 10 SPOSOBÓW WSPOMAGANIA TERAPII 

LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA W DOMU 
 

 

1.  ROZMOWA  
Rozmawiaj ze swoim dzieckiem. Opowiadaj, opisuj co robicie, oglądacie, czytacie. 
Zdawaj dziecku pytania. 

2. DOBRY PRZYKŁAD 
Mów do dziecka wyraźnie. Pamiętaj, że to dzięki Twojej prawidłowej wymowie terapia 
może być bardziej efektywna. 

3. STAŁY RYTM 
Nie od dzisiaj wiadomo, że dzieci lubią stały rytm dnia. Umów się z dzieckiem, że 
będziecie ćwiczyć np. o stałej porze. Pamiętaj o dostosowaniu czasu ćwiczeń do 
możliwości dziecka w zakresie koncentracji uwagi na zadaniu. Wystarczy ćwiczyć kilka 
minut. 

4. SYSTEMATYCZNOŚĆ 
Pamiętaj, że aby terapia logopedyczna była skuteczna, ćwiczenia trzeba wykonywać 
codziennie. 

5. KONSEKWENCJA 
Nie rezygnuj z codziennych ćwiczeń logopedycznych. Lepiej ćwiczyć krótko, ale 
codziennie. 

6. NAUKA PRZEZ ZABAWĘ 
Staraj się, by ćwiczenia przybierały formę wspólnej zabawy. Wykorzystuj do tego 
otrzymane gry logopedyczne. Ćwicz razem z dzieckiem. Robienie śmiesznych minek 
przed lustrem nie tylko pomoże usprawniać aparat artykulacyjny, ale doskonale wzmocni 
Wasze więzi. 

7. ŁAP OKAZJE 
Wprawdzie dobrze jest zapewnić optymalne warunki do nauki, ale czasem sytuacja sama 
prosi się o wykorzystanie. Pozwól dziecku w ramach ćwiczeń logopedycznych oblizać 
talerz, popuszczać bańki mydlane w kąpieli, zdmuchnąć dmuchawca w ogrodzie. 
Wsłuchajcie się w odgłosy otoczenia i spróbujcie je odgadnąć. 

8. MOTYWACJA I NAGRODY 
Podkreślaj sukcesy i starania dziecka, bo dobra motywacja to połowa sukcesu. Chwal 
dziecko. 
Każdy lubi być nagradzany za swoja pracę. Stwórzcie własny system nagradzania. 

9.  ZALECENIA LOGOPEDY 
Stosuj się do zaleceń logopedy. Wykorzystuj jego wskazówki. Pamiętaj, nie należy 
wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek, gdy dziecko jest 
nieprzygotowane pod względem sprawności artykulacyjnej czy umiejętności różnicowania 
słuchowego dźwięków mowy. Zmuszając dziecko do artykulacji zbyt trudnych dla niego 
głosek, tworzymy u niego błędne nawyki artykulacyjne, które później trudno skorygować. 

10.  CIERPLIWOŚĆ 
Pamiętajcie, że na rezultaty trzeba zapracować. Czasem mija sporo czasu zanim pojawią  
się pierwsze efekty. Nie zniechęcaj się. Wasza praca na pewno zaowocuje. 
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JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO UTRWALANIA PRAWIDŁOWEJ 

WYMOWY W DOMU 
 

Same ćwiczenia logopedyczne w gabinecie z 

logopedą to za mało, aby pobudzić u dziecka 

prawidłowy rozwój mowy. Konieczne jest regularne 

kontynuowanie ćwiczeń logopedycznych, również 

poza zajęciami logopedycznymi. Regularna praca 

nad wymową zwiększa szanse dziecka na szybsze i 

łatwiejsze rozwiązanie lub zminimalizowanie 

problemów z mową i komunikacją. Motywacja do 

ćwiczeń nie przyjdzie sama. Nawet najchętniej 

współpracujące dziecko miewa czasem "swoje" 

kryzysy związane z motywacją do ćwiczeń. Motywację trzeba pobudzać i wzmacniać.  

Najlepiej zacząć od siebie. 

Chwal dziecko nawet za najmniejsze postępy. Nic tak nie zmotywuje do dalszej 

pracy jak pochwały ze strony bliskich i ważnych osób. W trakcie ćwiczeń wystarczy 

krótkie i entuzjastyczne wypowiedziane: Świetnie!", "Dobrze sobie radzisz", "Super!". 

"Tak trzymaj!". 

Nagradzaj za dobre wykonanie ćwiczeń. Ustalcie, co będzie nagrodą i po jakim 

etapie dziecko ją otrzyma. 

O czym należy pamiętać wykonując ćwiczenia w domu. 

1. Zadbaj o stałą porę wykonywania ćwiczeń. 

2. Lepiej ćwiczyć krócej, ale kilka razy dziennie niż raz a długo. 

3. Unikaj zwrotu "ćwiczenia logopedyczne". Używaj "zabawa", lub nazywaj 

czynności, które będziecie robić, np. "będziemy gimnastykować język". 

4. Przeplataj naukę zabawą. 

5. Rozwijaj prawidłową wymowę dziecka angażując wszystkie jego zmysły. 

6. Wykorzystuj każdą naturalną sytuację, aby "przemycić" kilka słówek, ćwiczeń buzi 

i języka lub ćwiczeń oddechowych. 

7. Ćwicz razem z dzieckiem. 

8. Nie odkładaj ćwiczeń na sam koniec dnia, kiedy wszyscy są zmęczeni. 

9. Zaangażuj całą rodzinę do zabaw utrwalających wymowę. 

10. Uświadamiaj dziecku, jakie korzyści przyniosą wykonywane ćwiczenia. 
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11. Bądź cierpliwy i konsekwentny. 

12. Regularnie kontaktuj się z logopedą prowadzącym terapię, aby konsultować 

postępy i sposób wykonywania ćwiczeń. 

 

 

KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE W PRACY TERAPEUTYCZNEJ 
 

 

- umiejętność komunikacji: zastanów się, jakie zadać 

pytania, aby dotrzeć do sedna problemu Twojego 

dziecka 

- słuchanie: skup się na tym, co mówi Twoje dziecko. 

Nie tylko słuchaj, ale staraj się usłyszeć  

- pozostaw miejsce na milczenie, obserwuj jak 

dziecko zachowuje się podczas pauz w mówieniu, 

zwróć uwagę na mowę ciała – to bardzo dużo mówi o przeżywanych przez dziecko 

emocjach 

- otwartość: każdy problem dziecka traktuj poważnie nawet wtedy, kiedy z perspektywy 

osoby dorosłej wydaje Ci się on błahy 

- empatia: staraj się zrozumieć sposób myślenia Twojego dziecka, dzięki temu będzie 

ono czuło, że jest przez ciebie rozumiane i chętnie zwróci się do Ciebie ponownie z 

problemem, gdyż będzie miało pewność, że jesteś emocjonalnie dostępny  

- powściągliwość w osądach: nie oceniaj dziecka, nie krytykuj. Już sam fakt, że 

powierza Ci swoje problemy jest dla niego często trudne. Dzieląc się nimi potrzebuje 

zrozumienia i spokojnego pokazania kroków, dzięki którym poradzi sobie ze swoim 

problemem. 

- podczas rozmowy z dzieckiem odłóż swoje problemy, skup się na problemie dziecka, 

dzięki temu będziesz mógł usłyszeć, co chce Ci powiedzieć 

- miej wgląd w problem dziecka, staraj się najbardziej jak to możliwe poczuć i 

doświadczyć jego problemu oraz emocji, których doświadcza 

- kieruj się hierarchią wartości, wiele wartości jest uniwersalnych. Jeżeli wiesz, co jest 

dobre a co złe będziesz mógł wskazać swojemu dziecku drogę do prawidłowego 

funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. 

- nie trzymaj się uprzedzeń i stereotypów: staraj się mieć szeroki pogląd na dany 

problem, pamiętaj, żeby nie generalizować ludzi oraz sytuacji.  
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CO TO JEST KONCENTRACJA UWAGI I JAK SIĘ ROZWIJA? 
  

 

Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się 

na tym, co robimy. Jest ona niezbędna przy wszystkich 

świadomych działaniach, a szczególnie w czasie 

uczenia się. 

 Rozwija się ona stopniowo, początkowo jest 

selektywna i krótkotrwała. U najmłodszych dzieci mamy 

do czynienia z uwagą mimowolną, czyli wywoływaną 

bez ich woli pod wpływem różnych bodźców, np. głośny 

dźwięk, jaskrawy kolor lub ruch. Uwaga dowolna natomiast rozwija się od ok. 3. roku 

życia przez wiek przedszkolny i młodszy szkolny. Dzięki niej stajemy się zdolni do 

kierowania naszej uwagi, dostrzegania i robienia istotnych w danym momencie rzeczy, 

czyli wysłuchania poleceń i wykonanie zadań zgodnie z nimi. Wtedy też najczęściej 

ujawniają się pierwsze problemy z koncentracją. Dzieci w ostatniej grupie 

przedszkolnej (5 – 6 lat) wykorzystują swoją uwagę dowolną podczas zajęć przez ok. 

20 minut, natomiast ich zabawa w skupieniu może trwać nawet 40 minut. Z wiekiem, 

u dzieci starszych, koncentracja na zadaniach wydłuża się. 

 

 

Co pomaga w utrzymaniu prawidłowej koncentracji? 

 

1. Picie wody. Najczęściej o tym zapominamy, ale odpowiednie nawodnienie 

zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, umożliwia 

przewodzenie impulsów nerwowych, a więc wydajność całego systemu. Ma to 

bezpośredni związek z koncentracją. Odwodnienie automatycznie obniża 

zdolność koncentracji. 

2. Wysypianie się. Sen jest niezbędny do regeneracji ciała i umysłu. Osoba, która 

niedosypia, ma jednocześnie problemy z koncentracją.   

3. Robienie krótkich przerw w czasie nauki. Bardzo istotna jest też możliwość 

krótkich przerw w czasie nauki, dlatego stosujemy np. techniki relaksacyjne, 

zabawy ruchowe w czasie przerw. 

4. Prawidłowe odżywianie się.  Pokarmy dziecka powinny być bogate w 

nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, -6 i -9, które sprzyjają koncentracji 

uwagi. 

5. Właściwa motywacja do wszelkiego działania i wiara we własne możliwości. 

Pamiętajmy też, aby dbać o kończenie, zamykanie wszystkich rozpoczętych 

zadań. 

6. Eliminowanie wszystkich czynników, które mogą odwracać uwagę od 

wykonywanej pracy czy nauki: 

7. Dbanie o: 

• właściwe oświetlenie; 

• optymalną temperaturę, przewietrzone pomieszczenie; 
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• ciszę (ale nie może być absolutna); 

• usuwanie rozpraszających uwagę przedmiotów; 

• puste biurko, uporządkowane miejsce pracy; 

• ustalony czas pracy (np. praca wg planu dnia, planu zajęć). 

 

8. Utrwalanie.  Aby otrzymać zadawalające rezultaty, musimy zapewnić 

powtarzalność ćwiczeń, czyli wielokrotne ich powtarzanie. Dotyczy to także 

koncentracji uwagi. 

 

Przykładowe ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi: 

 

Proponowane poniżej ćwiczenia wpływają korzystnie na rozwój sfery intelektualnej, 

emocjonalnej i społecznej dziecka, mają też zasadnicze znaczenie w rozwoju jego 

koncentracji: 

 

• składanie obrazka z części wg wzoru i bez wzoru (puzzle); 

• układanie patyczaków na wzorze, wg wzoru, bez wzoru;   

• odtwarzanie prostych rytmów; 

• obrysowywanie figur geometrycznych, przedmiotów i zamalowywanie ich; 

• łączenie punktów tworzących figurę; 

• układanki geometryczne, płaskie wg wzoru (mozaiki);   

• zapamiętywanie kolejności prezentowanych obrazków; 

• odtwarzanie układów figur geometrycznych; 

• dobieranie par jednakowych obrazków spośród wielu (np. gra „Memory”);   

• odwzorowywanie  szlaczków; 

• kalkowanie szlaczków;                                                 

• wyszukiwanie różnic i podobieństw; 

• dorysowywanie brakujących elementów w obrazku; 

• labirynty, 

• wykreślanki; 

• słuchanie bajek i odpowiadanie na pytania, zabawa prawda-fałsz (dla 

dzieci młodszych); 

• nauka krótkich wierszyków, wyliczanek, piosenek, rymowanek; 

• powtarzanie cyfr, liczb, słów, zdań; 

• tworzenie nowych wyrazów z liter innego wyrazu po ich przestawieniu; 

• wysłuchiwanie ukrytego wyrazu w innym wyrazie;   

• słuchanie „książek mówionych” lub tekstu czytanego głośno przez osobę 
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dorosłą z jednoczesnym śledzeniem tekstu, po czym opowiadanie treści 

(dla dzieci starszych); 

• leniwe ósemki „gimnastyka mózgu” Paula Dennisona, tzn. rysowanie lub 

kreślenie w powietrzu „leżącej” ósemki  

 

 

 
 

DYKTANDO W 10 PUNKTACH - Z KOMENTARZEM ORTOGRAFICZNYM 
 

 
 

1. Umów się z dzieckiem, że codziennie 

będziecie robić dyktando obejmujące 3 zdania. 

Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu 

pracy. 

2. Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i 

przeczytaj na głos pierwsze zdanie. 

3. Dziecko powtarza zdanie i omawia 

pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni). 

4. Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje 

z następnymi zdaniami). 

5. Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst. 

6. Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę. 

7. Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego. 

8. Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst, z 

którego dyktował zdania. 

9. Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy. 

10. Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy 

pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy). 

 

Uwagi: Podstawowym założeniem stosowania techniki: dyktando z komentarzem 

ortograficznym jest przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i 
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wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez przekształcenie się nawyku 

"głośnego myślenia" - określenia zasad pisowni - w nawyk cichego przypominania ich 

sobie podczas pisania. Kolejnym zadaniem ćwiczenia jest wytworzenie nawyku 

dokładnego sprawdzania i poprawiania każdej pracy pisemnej po napisaniu. Dziecko 

ma prawo do popełnienia błędu, ale nie ma prawa pozostawić go bez poprawienia. 

Warunkiem uzyskania tych efektów jest wykonywanie omawianego ćwiczenia krótko, 

lecz systematycznie oraz zawarcie umowy z dzieckiem, co do czasu pracy 

(codziennie), liczby dyktowanych zdań (zawsze tej samej) oraz nagrody (po każdym 

tygodniu ćwiczeń). W ten sposób dziecko nie będzie usiłowało tych spraw stale z nami 

negocjować. 

 

Tak więc ćwiczenie "dyktando w 10 - punktach" ma: 

 

1. utrwalić znajomość zasad pisowni, 

2. wytworzyć nawyk stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania, 

3. wytworzyć nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a więc 

poczucie ODPOWIEDZIALNOŚCI za napisany tekst. 

 

 Na podstawie opracowania prof. dr hab. Marta Bogdanowicz 

 

 

NAUKA CZYTANIA W DOMU 
 

Ucząc swoje dziecko czytania rodzic powinien 
pamiętać o następujących aspektach: 
 
- nauka powinna odbywać się możliwie często, ale 
krótko 10- 15 min. by nie znużyć dziecka 
 

- upewnijmy się, czy dziecko zna wszystkie litery i na 

wyrywki potrafi je nazwać ( w szybkim tempie), 

zdarza się, że dziecko nie ma utrwalonego jeszcze obrazu liter rzadko używanych: h, 

f, g, j 
 
- zaczynamy od czytania sylab zamkniętych np.: ab, od, eb, iz, um, oc, ew, yr, itd. 

To mogą być napisane dużą czcionką sylaby składające się z samogłoski i 

spółgłoski w dowolnych połączeniach. 
 
Druga wersja jest odwrotna: najpierw spółgłoski i samogłoski – to sylaby otwarte np.: 

po, da, se, mi, wu, Re, cy, za, SA, da, ba, ta, ma. 
 
Dla dzieci, które mają trudności z syntezą przy czytaniu prostych sylab mogą być 

ćwiczenia z tą samą samogłoską, aż dziecko szybko będzie w stanie na wyrywki 

odczytać wskazane sylaby. 
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- warto zaopatrzyć się w książeczki, gdzie słowa są podzielone na sylaby lub 

napisane są dwoma kolorami np: mata 
 
Ważne zwracajmy uwagę, żeby dziecko dokonywało syntezy, czyli czytało 

cząstki wyrazów, a nie głoskowało. Dlatego pierwsze teksty powinny być 

proste, napisane dużą czcionką, krótkie z możliwie niewielką ilością różnych 

liter. 
 
-przy nauce czytania nowego tekstu warto, żeby rodzic przeczytał dziecku pierwszy 

cały nowy tekst, wskazując kolejne słowa 
 
- dla skupienia wzroku na kolejnych słowach można stosować podkładkę np.: z 

tekturki, żeby nie myliły się linijki, w podręczniku szkolnym warto podzielić słowa 

na sylaby poziomymi kreskami lub falbankami pod wyrazami 
 
- słowa często używane np.: tak, nie, może, policz, zrób, weź, dlaczego, kiedy, jak, 

co, itp. Warto napisać na pojedynczych kartkach dużą czcionką i powiesić w różnych 

miejscach w domu lub pokoju dziecka, tak by dziecko mogło się z nimi opatrzyć i 

czytać całościowo bez zastanowienia 
 
-przy nauce czytania czytanek rodzic może razem z dzieckiem czytać na głos, 

odpowiednio intonując, robiąc przerwy, czytając sylabami. W ten sposób dziecko ma 

wzór jak ma czytać, przy kolejnej próbie czytania tego samego tekstu rodzic czyta 

ciszej dając pierwszeństwo dziecku. 
 
NAJWAŻNIEJSZE! 
 
Nauka musi odbywać się w przyjaznej, akceptującej, cierpliwej atmosferze- 

inaczej dziecko będzie unikało tych praktyk. Pamiętajmy, że my też kiedyś 

byliśmy dziećmi i też się uczyliśmy. 
 
Nigdy nie pospieszajmy, nie drwijmy z dziecka. 
 
Dziecko chętnie uczy się czytać, gdy w domu widzi swoich bliskich czytających. 
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JAK SOBIE RADZIĆ? 
 

Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni - 
samodzielna praca starszych uczniów. 
 

1. Przygotowanie. 

- Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych. 

- Pisanie z pamięci - co dzień. 

- Przeczytaj uważnie wybrany przez siebie, lub 

wskazany przez nauczyciela, fragment tekstu (ok. 5 

zdań niezbyt długich, po ok. 5 wyrazów w zdaniu). 

- Przeczytaj pierwsze zdanie zapamiętując tekst i pisownię wyrazów; uzasadnij 

pisownię trudnych wyrazów. 

- Napisz tekst z pamięci 

- Sprawdź zapis i nanieś poprawki. 

- Porównaj zapis ze zdaniem wzorcowym i nanieś poprawki.  

- Zakryj zdanie wzorcowe i napisane. 

- Napisz powtórnie to samo zdanie. 

- Sprawdź zapis. 

 

2. Wypisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię. 

- Wyrazy te zastosuj w krzyżówce, ułóż z nimi zdania, utwórz rodzinę wyrazów 

pokrewnych, wykonaj ćwiczenie utrwalające pisownię (bibliografia). 

- Wpisz je do "Słownika Trudnych Wyrazów" (na końcu zeszytu). 

- Sprawdzian - co tydzień. 

 

3. Pracuj codziennie, zapisując datę przy wykonywanych ćwiczeniach. 

-  Po tygodniu ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które 

codziennie pisałeś. 

- Sprawdź, o ile błędów mniej zrobiłeś niż poprzednio, i popraw je (wg wzoru). 

 

4. Po każdym tygodniu ćwiczeń pokaż zeszyt nauczycielowi. 

 

 

Na podstawie opracowania prof. dr hab. Marta Bogdanowicz 

 

 

 

 

 

 

 


