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POĆWICZ Z NAMI – część siódma 

Kontynuujemy serię ćwiczeń dla uczniów, 
którzy uczęszczają na zajęcia do Poradni 
Psychologiczno– Pedagogicznej w Ciecha-
nowie służące doskonaleniu umiejętności 
czytania lub/i pisania, a aktualnie nie mogą 
brać w nich udziału.  
 

W tej części proponujemy ćwiczenia  

z zakresu ortografii.  

Ćwiczenia są tak pomyślane, że mogą  

je wykonać zarówno uczniowie klas IV- VIII 

szkół podstawowych, jak i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych.  

 

Powodzenia! 

 

Przed nami tym razem 6 zadań. Zadanie 

pierwsze, drugie  i trzecie wymagać będzie 

aktywności online. Możemy za każdym ra-

zem zapisywać swoje wyniki (uzyskane 

punkty i czas pracy) w zadaniach online. 

Możemy robić zdjęcia z kart pracy, mo-

żemy wklejać wykonane zadania do ze-

szytu ćwiczeń. Widać więc, że mamy wiele 

możliwości do wyboru.  

 Po wykonaniu ćwiczeń można przesłać  

informację i zdjęcia na email Poradni: 

Info@pppciechanow.pl 

W wiadomości e-mail prosimy podać swoje 

imię i nazwisko oraz dzień tygodnia i go-

dzinę zajęć w Poradni, w których bierzesz 

udział. Dzięki temu informacja o wykona-

niu przez ciebie zadania trafi do osoby pro-

wadzącej zajęcia. 

Możesz też przesłać wiadomość bezpo-

średnio na pocztę pracownika Poradni,  

z którym masz zajęcia (na stronie interne-

towej Poradni widnieje wykaz pracowni-

ków wraz z podanymi ich adresami email). 

__________________________________________________________________________________ 
 

Tym razem tematem naszych zajęć jest: 

Pisownia „ch” – zasady ogólne oraz „ch” wymienne w „sz”. 

mailto:Info@pppciechanow.pl
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Na początek dokonajmy analizy zawartego na poprzedniej stronie plakatu prezentującego za-

sady pisowni „ch”. W oparciu o powyższy plakat należy odpowiedzieć na następujące pytanie:  

Ile mamy zasad pisowni „ch”?  

 

  1            2           3               4              5              6  

Jeśli w poprzednim pytaniu wybrano pięć, to bardzo dobrze . Jeśli znaleziono mniej zasad to 

należy powrócić do plakatu jeszcze raz i poszukać zasad pisowni „ch”. 

1. Wykonaj zadanie online. Podejmij próbę posegregowania wyrazów z „ch” według pięciu 

zasad pisowni. Zagraj w grę Dobieranie wyrazów z ch według zasad pisowni. Gra stworzona 

przez nas jest dostępna pod następującym linkiem: 

 

 

Prosimy nie zrażać się tym, że gra powoli się otwiera. Należy cierpliwie poczekać. 

Oto poniżej zrzut z ekranu naszej gry, żebyście wiedzieli, jakie zdanie na Was czeka.  

40 wyrazów należy przyporządkować do 5 zasad pisowni „ch”.  Ile punktów udało się Wam 

zdobyć? Zapiszcie swój wynik i czas wykonania zadania, a następnie prześlijcie go na email: 

info@pppciechanow.pl 

W wiadomości e-mail prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz dzień tygodnia i godzinę zajęć  

w Poradni, w których bierzesz udział. Dzięki temu informacja o wykonaniu przez ciebie zadania trafi  

do osoby prowadzącej zajęcia. Możesz też przesłać wiadomość bezpośrednio na pocztę pracownika 

Poradni, z którym masz zajęcia (na stronie Poradni widnieje wykaz pracowników z podanymi adresami 

email). 

      
zrzut z ekranu naszej  gry 

https://wordwall.net/play/1279/830/974 
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2. Kolejne zadanie online polega na znalezieniu par wyrazów. Tym razem ćwiczymy zasadę, 

że ch wymienia się  w sz. Stworzone przez nas zadanie jest dostępne pod linkiem: 

 

 

 

Oto poniżej zrzut z ekranu naszej gry, żebyście wiedzieli, jakie zdanie na Was czeka.  

Dobieramy podane wyrazy w pary, wyrazy kolorowe z „ch” przenosimy w odpowiednie pola 

obok wyrazów z „sz”.  

 

zrzut z ekranu naszej  gry 

Ile punktów udało się Wam zdobyć? Zapiszcie swój wynik i czas wykonania zadania, a następ-

nie prześlijcie go na email: info@pppciechanow.pl 

W wiadomości e-mail prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz dzień tygodnia i godzinę zajęć  

w Poradni, w których bierzesz udział. Dzięki temu informacja o wykonaniu przez ciebie zadania trafi  

do osoby prowadzącej zajęcia. Możesz też przesłać wiadomość bezpośrednio na pocztę pracownika 

Poradni, z którym masz zajęcia (na stronie Poradni widnieje wykaz pracowników z podanymi adresami 

email). 

 
3. Teraz zagraj w Memo dobierając pary wyrazów z „ch” wymiennym w „sz”. Memo jest do-

stępne na stronie: http://learningapps.org/watch?v=p5q0gpix2 

 

4. Teraz powinieneś wydrukować podane niżej zadania i uzupełnić.  

Utwórz odpowiednie wyrazy z „ch” i wpisz je w ramkach. Zadanie wklej do zeszytu. 

https://wordwall.net/play/1319/618/473 
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5. Dobierz w pary wyrazy z „ch” wymiennym z „sz”. Zadanie wklej do zeszytu. 
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6. Układanka. Elementy układanki należy wydrukować. Następnie wyciąć trójkąty  

i spróbować ułożyć z nich piramidę w taki sposób, aby stykały się ze sobą wyraz  

ch z odpowiednim wyrazem z sz, w którym zachodzi wymiana.  

Uwaga! Jeden wyraz powinien na końcu mieć „ę”, zamiast niego widnieje okienko, w któ-

rym możemy wpisać brakującą literę. Ułożoną piramidę można wkleić do zeszytu ćwiczeń.  
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