
POĆWICZ Z NAMI – część czternasta (14) 

Kontynuujemy serię ćwiczeń dla 
uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia do 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Ciechanowie służące doskonaleniu 
umiejętności czytania lub/i pisania,  
a aktualnie nie mogą brać w nich udziału.  
 
 
W tej części proponujemy ćwiczenia  

z zakresu ortografii. Tym razem przed 

nami 3 zadania.  

Ćwiczenia są tak pomyślane, że mogą je 

wykonać zarówno uczniowie klas IV- VIII 

szkół podstawowych, jak i uczniowie 

szkół ponadpodstawowych. 
 

Temat zajęć:  

Pisownia wyrazów z „ch” niewymiennym (do zapamiętania) na początku i w środku. 

Zadanie 1. Wyrazy z „ch” niewymiennym na początku 

Podane wyrazy przepisz do zeszytu do tabelki lub w rzędach biorąc pod uwagę początek 
wyrazów. 

chaber chichot chór 

chodzić chełbia chochlik 

chełpić się chart (pies) chęć 

chomik chorągiew cholewa 

cholesterol chaos choreografia 

charakter choinka chybić 

chować charytatywny chyżo 

chandra chylić chudy 

chuligan cham chyłkiem 

chybotać chuchać chityna 

chałwa choroba chytry 

chociaż chałupa choć 

chałka chuchro chochla 

chemia chirurg chinina 

cholera chusta chyba 
 

Wzór tabelki, do której należy przepisać do zeszytu wyrazy: 



cha che chę chi cho chó chu chy 

 

 

       

 

Zadanie 2. Wykreślanka. Utrwalanie wyrazów z „ch” niewymiennym na początku. 

Odszukaj i zakreśl podane pod tabelką wyrazy. Możesz każdy ze znalezionych wyrazów 

zakreślać w tabelce innym kolorem. 

 

 

Zadanie 3. Gra Dobble. Utrwalenie wyrazów z „ch” niewymiennym na początku i w środku 

Zanim zagramy poznajmy zasady zabawy. Zasady gry dostępne są na stronie: 

https://www.wydawnictworebel.pl/repository/files/instrukcje/Dobble.pdf 

Gra ma 5 wersji, co opisują powyżej wskazane zasady. Należy wydrukować i wyciąć karty 

zawarte poniżej, wybrać wersję gry i znaleźć partnera do zabawy, a potem po prostu zagrać. 

https://www.wydawnictworebel.pl/repository/files/instrukcje/Dobble.pdf


Dobrze byłoby spróbować grać w różne wersje i to po kilka razy, żeby była możliwość 

zapamiętania wyrazów użytych w trakcie gry. Gra utrwala wyrazy z „ch” niewymiennym  

na początku i w środku wyrazów (wyrazy do zapamiętania). 

Jeśli nie mamy z kim grać to ułóżmy z kart gry sekwencje kart układając je jedna po drugiej  

w taki sposób, w jaki mogłyby karty być ułożone podczas gry. Możemy układać karty  

w sekwencje wielokrotnie. Istnieje wiele możliwości ułożenia kart pasujących do siebie. 

Dobrej zabawy! 

 Opracowanie:  

Wiesława Machul 

 Anna Sacherska 

 

Stworzone przez nas karty do gry do wydrukowania znajdują się poniżej: 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


