
 

      
 

 

Zachęcamy dzieci uczęszczające na terapię pedagogiczną 

do naszej Poradni, aby nie zapominały o ortografii.  

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych ćwiczeń. 

1. Dopisz do podanych wyrazów takie ich formy, by zachodziła 

wymiana „rz” na „r”: 

morze - … 

zachmurzenie - … 

tworzyć -… 

powtórzyć - … 

wzgórza - … 

wzorzec - … 

monterzy - … 

otworzyć - … 



2. Podziel wyrazy na sylaby i wpisz w odpowiednie miejsca do 

tabelki: aktorzy, cenzorzy, triumfatorzy, kurierzy, 

lokatorzy, kontrolerzy, fryzjerzy, importerzy, 

kolekcjonerzy, maklerzy, eksploratorzy, gladiatorzy.  

 

Wyrazy 

trzysylabowe 

 

Wyrazy 

czterosylabowe 

Wyrazy 

pięciosylabowe 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3. Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej: użyć, życie, 

nóż, żyrant, żurnal, żonglować, dyżur, żurawina, żądło.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Uzupełnij tabelę, wpisując podany czasownik we właściwej 

formie tak, by wystąpiła wymiana: 

czasownik Liczba pojedyncza,  

osoba trzecia,  

czas przeszły,  

rodzaj męski 

Liczba pojedyncza, 

osoba trzecia,  

czas teraźniejszy 

nieść 

 

  

wlec 

 

  

gnieść 

 

  

pleść 

 

  

wieźć 

 

  

 



5. Uzupełnij wyrazy dobierając brakujące cząstki:  

uch,  u,  uf,  ub,  uf,  uk,  ub,  uk,  us,  uj,  uk,  uj,  us 

 

…….nie,   .…...ać,   ….…o,   …....wała,   …….olewać,   …….ranie,   …….ład,   

….…os,   ..……ma,   …....kok,   …....nuć,   …....teczka,   …....ąć 

 

6. Utwórz wyrazy z podanych liter: 

 

ąld - ……………………………… 

 

dąs - …………………………….. 

 

zbą - …………………………….. 

 

ążw - …………………………….. 

 

tąk - ……………………………… 

 

ądb - ……………………………… 

 

 

7. Ułóż jak najwięcej wyrazów z podanych liter: 

 

d   o   r   k   a   ch   n   e   u   p   m   s   z 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 9. Podziel tekst na wyrazy, by miał on sens: 

Jużskończyłsięrokszkolnyporozdaniuświadectwwszyscyodetc

hnęlizulgąnareszciekażdyodpocznieuczniowieprzestanąsięucz

yć(jakbywogólesięuczyliprzezcałyrokszkolny)nauczycieleprze

stanąchodzićdopracyapaniesprzątaczkibędąmogływreszciepo

sprzątaćiniktimwnajbliższymczasieniezakłócispokoju. 

 

10. Usuń z tekstu wyrazy, które nie są potrzebne: 

Janek poszedł nareszcie potrzeba spać. Marudził dość dobro 

długo, że nie jest mały śpiący. W końcu zmęczenie narzędzia 

wzięło górę szczyt. Dziecko samo poszło na basen do łazienki 

i umyło się zrobiło pod prysznicem. 

 

11. Uzasadnij pisownię (podziel sobie to zadanie na kilka dni): 

 

marzec -  

grzyb -  

brzoza -  

lekarz -  

wodomierz -  

urząd -  

rzeka -  

można -  

grożę -  

lżej -  



oranżada -  

sprzedaż -  

młodzież -  

żagiel -  

żona -  

duży -  

jeż -  

góra - 

siódmy -  

Kraków -  

ówczesny -  

córka -  

król -  

chłopcu -  

maluje -  

mamusia -  

wahać -  

druh -  

hałas - 

hełm -  

hasło - 

mucha -  

ropucha -  

schab -  

schudnąć -  



architekt -  

archeologia -   

 

12. Uporządkuj dni tygodnia. Przy każdym dniu zapisz lub narysuj 

jaką ciekawą czynność tego dnia wykonałeś: 

 

środa   piątek   sobota   wtorek   niedziela  czwartek   

poniedziałek  

 

 

Ciekawe strony dla młodszych i starszych. Warto zajrzeć: 

Balon Blum.pl  

Squla.pl 

Dyktanda.online 

Eduzabawy.com 

 

 

 

 

Trzymajcie się dzielnie i bądźcie zdrowi !!! 

Czekamy na Was !!!   

 

 


