
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: 

Klasy IV 

W klasie czwartej uczeń może pracować samodzielnie. Rodzic lub inna osoba proszona jest  

o sprawdzenie rozumienia przez dziecko poleceń oraz sprawdzenie efektów pracy. Zajęcia 

mogą być podzielone czasowo. zgodnie z możliwościami dzieci i rodziców. Ponieważ praca z 

zeszytem ćwiczeń „Ortograffiti”  poziom pierwszy „ó,u” dobiega końca uczniowie proszeni 

są o zaopatrzenie się w kolejne ćwiczenia -„Ortograffiti”  poziom pierwszy „rz,ż”. 

Do zajęć potrzebne są: zeszyt ćwiczeń „Ortograffiti”  poziom pierwszy „ó,u”, zeszyt lub 

kartki, ołówek i kredki. 

Temat: Ćwiczenie zasad ortograficznych: pisownia wyrazów z głoskami dźwięcznymi  

i bezdźwięcznymi, pisownia wyrazów z „ó” i „u”. (Blok 11) 

 

Oczekiwane efekty. Uczeń: 

• wykazuje się znajomością zasad ortograficznych; 

• poprawnie stosuje utrwalaną zasadę ortograficzną na ćwiczonym materiale wyrazowym; 

• wykazuje się odpowiednim poziomem świadomości i wrażliwości ortograficznej; 

• formułuje wypowiedź ustną na zadany temat; 

• utrwala poprawną technikę czytania i pisania; 

• znajduje potrzebne informacje w tekście; 

• potrafi wykonać zadanie zgodnie z instrukcja. 

 

Przebieg zajęć: 

 

Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „ó” (ćw. - s. 7) i „u” (ćw. - s. 44). 

 

Ćwiczenie 1. Przeczytaj głośno tekst, następnie głośno odczytaj wyrazy wyróżnione kolorem 

niebieskim. 

 

Ćwiczenie 2. Wykreśl w tekście wyrazy, które wyróżniono kolorem niebieskim w ćwiczeniu 

1. odczytanie odpowiedź na pytanie „ W jaki sposób Rysiek odgadł, który ołówek wybrał 

jego kolega?”. Obejrzyj wzór z ołówków, powiedz, którą część twarzy symbolizują 

poszczególne ołówki, narysuj własny wzór. Opisz wzór, który zaprojektowałeś. 

 

Ćwiczenie 3. Porównaj głoski i litery w wyrazie, uzasadnij, którą literę  należy wpisać do 

wyrazu.  

 

Ćwiczenie 4. Połącz w pary części wyrazów, wypisz wyrazy, których pisownia jest niezgodna 

z brzmieniem. 

 

Ćwiczenie 5. Uzupełnij w wyrazach brakujące litery, podkreśl wyraz uzasadniający pisownię.  

 

Ćwiczenie 6. Pokoloruj pola z wyrazami, których pisownia nie jest zgodna z wymową.  

 

Ćwiczenie 7. Rozwiąż zagadkę –podpisz do herby. 

 

Ćwiczenie 8. Narysuj lustrzane odbicie obrazka na zakratkowanym polu.  

Ćwicz spostrzegawczość. Wykonaj zadanie na stronie internetowej. 

https://adonai.pl/relaks/testy/?id=14  

Podsumowanie.  Odpowiedz na pytanie „Czy jestem zadowolony ze swojej pracy?” 

https://adonai.pl/relaks/testy/?id=14

