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KONSPEKT ZAJ ĘĆ WYRÓWNAWCZYCH W
KLASIE II GIMNAZJUM Z J ĘZYKA POLSKIEGO.

 Cel główny: utrwalanie zasad pisowni – „rz”-„ż”
Cele szczegółowe: uczeń zna zasady pisowni, potrafi wykonać ćwiczenia
ortograficzne, umie korzystać ze słownika ortograficznego, umie wypowiadać się
całymi zdaniami.
Pomoce: Słownik ortograficzny, tablice z zasadami pisowni, gra ortograficzna, teksty
z lukami, obrazki.
Formy: indywidualna,
Metody: gry dydaktyczne, praktycznego działania, problemowa.

Lp. Rodzaj
Ćwiczenia

Cel ćwiczenia Przebieg Pomoce

1. Przywitanie.
Wypowiadanie
się.

Ćwiczenie umiejętności
wypowiadania się i
słuchania. Wypowiadanie
się całymi zdaniami.

Uczeń mówi o swoim
samopoczuciu, wrażeniach i
przeżyciach w minionym tygodniu.
Uczeń uważnie słucha poleceń
nauczyciela. Uczeń mówi całymi
zdaniami, poszerza swoje
słownictwo.umie wypowi

2. Powtórzenie
zasad pisowni
„ rz - ż”.

Utrwalenie znajomości
zasad pisowni języka
polskiego.

Powtarzamy zasady pisowni
wyrazów rz-ż, ze szczególnym
uwzględnieniem wyrazów z „rz –
niewymiennym”.
Gra planszowa.
Na planszy znajduje się 40
obrazków. W nazwach ich jest „rz
lub ż”. Zabawa polega na
przesuwaniu się pionkami po
planszy o tyle pól, ile oczek jest na
rzuconej kostce. Stojąc na
określonym polu mówi wyraz,
określa jakie jest rz-ż i uzasadnia
pisownię. Wygrywa ten, kto
pierwszy dojdzie do mety. Jeżeli
błędnie określi wyraz traci rzut
kostką. Na zakończenie gry jeszcze
raz wymieniamy wyraz z „rz –
niewymiennym”.

Tablice z
wypisanymi
zasadami
rz-ż. Gra
ortograficzna
pomyśl –
zdecyduj
rz-ż.

Słownik
ortograficzny.

3. Uzupełnianie Utrwalenie znajomości Uczeń czyta zdania, następnie Teksty z



tekstu z
lukami.
Ćwiczenia w
czytaniu.

zasad języka polskiego i
praktyczne ich
zastosowanie.
Doskonalenie analizatora
słuchowego i
wzrokowego.

wyrazy gdzie należy uzupełnić
lukę „rz” lub „ż” – uzasadnia
wpisaną literę.

lukami „rz-ż”
 „Ortografia
łatwa i
przyjemna,
sprawdziany
błyskawiczne”.

4. Wyszukiwanie
różnic w
obrazkach.

Ćwiczenie percepcji
wzrokowej i koordynacji
wzrokowo – ruchowej.

 Uczeń otrzymuje kartkę z
obrazkami: ma poszukać 10
szczegółów, którymi różnią się te
obrazki.

Obrazki

5. Powtarzanie
ciągów
wyrazowych.

Ćwiczenie słuchu i
pamięci słuchowej,
utrwalanie wyrazów z
„rz – niewymiennym”.

Uczeń podaje wyraz z „rz” –
niewymiennym, nauczyciel
następny: powtarza go i dodaje
swój itd.

6. Zapisywanie –
słuchowo,
zapamiętywanie
wyrazów.

Doskonalenie
koordynacji słuchowo –
wzrokowo – ruchowej i
pamięci.

Zapisywanie na kartce
zapamiętanych wcześniej wyrazów
z „rz” – niewymiennym.

Kartka
papieru,
ołówek,
gumka.


