
15 kwietnia 2020 

Vb korekcyjno -kompensacyjne 

Temat: Ciąg dalszy: Utrwalenie pisowni wyrazów "ż"niewymiennym i po 

spółgłoskach: l, ł, m, n, r  

Przypominam Wam, że w ubiegłym tygodniu otrzymaliście karty pracy,            

w których trzeba było ćwiczyć pisownię wyrazów z ż.  

Powtórka:  

Zapamiętaj, że ż piszemy:  

1). Gdy wymienia się na : g, h, s, dz, z, ź, (zi).    

Przykłady: książka bo księga, mosiężny bo mosiądz, drużyna bo druh, grożę bo 

groźny, mażę bo mazać, duży bo duzi  

2). Ż piszemy po spółgłoskach: l, ł, m, n, r  

Przykłady: lżej, małże, mżawka, inżynier, rżysko.  

Proszę  wydrukuj sobie podane kolejne karty pracy i je uzupełnij. Jest to dalsza 

część kart z rozdziału 7. Jeśli nie masz drukarki rób ćwiczenia na kartkach w jedną 

linię, aby pismo było staranne i czytelne (chodzi o ćwiczenie kaligrafii). Jak ma 

wyglądać Twoja praca po kolei?  

1). Zacznij od ćwiczenia 11. Są tutaj figury geometryczne: trójkąty, okręgi i 

kwadraty. Złącz te same figury a odczytasz wyrazy. Utworzone wyrazy zapisz w 

odpowiednich liniach. Zwróć uwagę gdzie jest myślnik przed cząstką czy po niej. 

To jest wskazówka do łączenia cząstek. 

2). W ćwiczeniu 12 należy ułożyć i zapisać rozwiązanie rebusa. To jest pojedynczy 

wyraz - nazwa zawodu wykonywanego w przeszłości, dzisiaj już się go nie używa.  

3). W ćwiczeniu 13a  poprzestawiaj litery w rozsypance, aby powstały wyrazy. 

Zapisz je w liniach. 

4). Ćwiczenie 13b jest  proste.  Kilka razy przeczytaj podane wyrazy, aż będziesz 

je umiał na pamięć. Następnie zamknij oczy i powiedz tylko te 3, które sie 



powtarzały. 

5). Ćwiczenie 14 - przyjrzyj się obrazkowi i znajdź dwie osoby Elżbietę i sierżanta, 

które mają w ręku tę samą rzecz jako znak rozpoznawczy.  

6).Ćwiczenie 15 to ćwiczenie dwóćh półkul mózgu na raz. Polega na rysowaniu 

dwoma rękami najpierw pierwszy abażur, zaczynająć od strzałek, akończąc na 

kropkach,  następnie drugi. 

7). Ostatnie na dzisiaj ćwiczenie 16 polega na uzupełnieniu wyrazów "ż" lub "rz". 

Najpierw uzupełnij wyrazy z 'ż" gdzie pisze się je po: l, ł, m, n, r. W pozostałych 

wyrazach będzie "rz". Uzupełnij zdanie pod obrazkiem zgodnie z poleceniem 16b. 

Życzę powodzenia. Serdecznie Was pozdrawiam. Pedagog.  








