
22 kwietnia 2020 

Vb korekcyjno -kompensacyjne 

Temat:  "Ż" - znajomość reguł cz1. 

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. Zaczynamy rozdział 8. 

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 2a. Przeczytaj uważnie tekst. Zauważ, że niektóre wyraz 

zapisano na kolorowo. W podpunkcie 2 b  należy wrócić do teksu i w akapitach 

gdzie nie ma kolorowych wyrazów, należy odnaleźć wyrazy z "ż" i podkreślić 

zgodnie z podanymi regułami. 

2). W ćwiczeniu 3 sprawdzimy zrozumienie treści teksu. Należy postawić x w 

kwadracie przy poprawnej odpowiedzi. 

3). W ćwiczeniu 4 poćwiczymy małą motorykę, czyli precyzyjne rysowanie po 

śladzie całego szlaczka z wyżłami.  Zaczynamy od lewej strony od kropki. 

Potrzebny będzie dobrze zatemperowany ołówek. 

4). Ćwiczenie 5a jest już chyba dla Was proste. Przeczytaj podane wyrazy, 

Podkreśl tylko te z "ż" wymiennym.  Następnie  wpisz wyrazy              w 



wyznaczone linie i dopisz wyraz pokrewny, w którym "ż" wymienia się. Następnie 

czerwonym kolorem otocz wymieniające się litery. 

5). Ćwiczenie 5b - wybranym kolorem zaznacz krążki hokejowe                       

z literami, na które wymienia się "ż", Pozostałe zamaluj na czarno.  

6). W ćwiczeniu 5c  należy wypisać wyrazy z ćwiczenia 5a, ale w taki sposób, aby 

pasowały do schematów. Trzeba zwrócić uwagę na ilość liter oraz ich położenie w 

liniach. 

Życzę powodzenia. Serdecznie Was pozdrawiam. Pedagog.  

 








