
29 kwietnia 2020 

Vb korekcyjno -kompensacyjne 

Temat:  "Ż" - znajomość reguł cz2. 

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. Kontynuujemy 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 6a . Spośród poniżej podanych wyrazów otocz pętłą tylko 

te, w których "ż"wystepuje po spółgłosce. W ćwiczeniu 6b uzupełnijartykuły 

zakreślonymi powyżej wyrazami. 

2). W ćwiczeniu 7 sprawdzimy spostrzegawczość. Po lewej stronie w każdym 

wersie jest wyraz zapisany na kolorowo. Musisz odczytać kolejne wyrazy w 

linijce, a podkreślić tylko te, które zawierają wyłącznie te same litery co wyraz 

pierwszy. 

3). W ćwiczeniu 8 poćwiczymy małą motorykę, czyli precyzyjne rysowanie. 

Wyprowadż labiryntem dżdżownicę na powierzchnię trawnika. 

4). Ćwiczenie 9 a jest bardzo fajne. Dokonajcie obliczeń matematycznych , które 

są umieszczone na koszulkach zawodników. Wyniki zapiszcie wyżej w 



prostokatch. Przy odpowiednich chłopcach zapiszcie ich miejsca od 1 do 6. W 

ćwiczeniu 9b zamiast liczb zapiszcie litery. Odczytajcie powstałe hasło i zapiszcie 

je w liniaturze. 

5). W ćwiczenie 10  należy podane cząstki z "ż" niewymiennym wpisać             

w odpowiednie miejsca aby powstały wyrazy.  

6). W ćwiczeniu 11  należy odczytać imiona i nazwiska wielkich podróżników. 

Aby tego dokonać należy porównywać stateczki z literami z tymi na dole. Na 

pustych statkach wpisać  odnalezione litery. Pod statkami w liniach zapisać 

odszyfrowane imiona i nazwiska. 

Życzę powodzenia. Serdecznie Was pozdrawiam. Pedagog.  

 








