INSTRUKCJA DO PRACY Z ZESZYTAMI ORTOGRAFICZNYMI Z. SADUŚ
I. POTRZEBNE POMOCE:

Autor: Aurelia Omiecińska, Zdzisława Saduś
Ortografia kl. I – IV
Zeszyt 1 spółgłoski miękkie
Zeszyt 4 ch – h
Zeszyt 2 ó – u
Zeszyt 5 ą-om-on, ę-em-en
Zeszyt 3 rz – ż
Autor: Zdzisława Saduś
Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej
i szkół ponadpodstawowych
Zeszyt 1 ó – u
Zeszyt 3 ch – h
Zeszyt 2 rz - ż
Zeszyt 4 ę – ą
ołówek, gumka, kredki lub flamastry, zeszyt w linię lub kratkę
Zeszyty można zakupić m.in.:
1. Oddział Doskonalenia Nauczycieli – Lublin, ul. Dominikańska 5
2. Księgarnia, ul. Królewska 11
3. Księgarnia, Al. Racławickie 22

II. SPOSÓB PRACY:

Wybierz sobie do pracy najpierw jeden zeszyt. Pracujesz systematycznie tzn.
codziennie wypełniając jednorazowo co najmniej 2-3 ćwiczenia.
Wypełniasz go do końca, wtedy dopiero zaczynasz pracę z nowym zeszytem.
Ćwiczenia wypełniasz ołówkiem, aby w razie pomyłki łatwo poprawić błąd gumką, a
także masz możliwość starcia i utrwalenia jeszcze raz tych partii, z którymi masz
szczególny problem.
Kredką lub flamastrem zaznaczasz wymianę wyrazów np. „ó na o”, „rz na r” itp.
Wymianę zaznaczasz grubą pionową kreską, aby łatwiej było ją zapamiętać.
Flamastrem lub kredką możesz zakreślać również wyjątki, zasady oraz nowe trudne do
zapamiętania wyrazy.
W oddzielnym dodatkowym zeszycie (np. w linię lub kratkę) piszesz także ołówkiem
ćwiczenia z pamięci (samodzielnie)oraz ze słuchu (dyktuje Ci je druga osoba).
Nie pomijaj tych ćwiczeń !
Instrukcja do pisania z pamięci
Patrzysz na wyrażenia i swój wzrok koncentrujesz na tych partiach wyrazów, w których
występuje trudność ortograficzna.
Zamykasz oczy i zastanawiasz się czy wiesz jak je napisać. Sprawdzasz jeszcze raz, czy
zapamiętałeś je poprawnie.
Jeśli tak, to zamykasz zeszyt ortograficzny i zapisujesz te wyrażenia w drugim,
oddzielnym zeszycie. Jeśli napisałeś źle, wymazujesz cały wyraz i jeszcze raz piszesz go,
tym razem poprawnie.
ŻYCZYMY CI WYTRWAŁOŚCI A EFEKTY PRZYJDĄ SAME
Instrukcję opracowała: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie,
tel. 081 525-09-99. www.ppp3.pl e-mail: ppp3_21@wp.pl

