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Konspekt do zajęć indywidualnych 
 
1. Temat zajęć: Mistrz ortografii - ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z „ó ” 
2. Klasa / grupa wiekowa: 15 lat    
3. Czas:  2 x 45 minut   
4.  Cele zajęć:      
        - cel poznawczy: uczeń zna zasady pisowni wyrazów z „ó” 

- cel kształcące: wyrabianie koncentracji, 
kształtowanie pamięci logicznej, 
usprawnianie pamięci wzrokowo – słuchowej, 
kształcenie umiejętności stosowania reguł ortograficznych 
podczas pisania. 

- cel wychowawczy: wdrażanie do samokontroli, lepszego dostrzegania i 
korygowania popełnionych błędów  

5. Metody zajęć :  
- metody asymilacji wiedzy : + programowanie liniowe 

            + programowanie mieszane  
- metody praktyczne :             + metody ćwiczebne  

6. Formy zajęć: 
praca jednostkowa  

7. Środki dydaktyczne:  
długopis, kredki, przygotowane wzory ćwiczeń,  

8. Przebieg zajęć: 
� Powitanie przedstawienie uczniom tematu dzisiejszych zajęć. 
� Kreski, krzy żyki .  

Prowadzący wyjaśnia uczniom, że teraz będzie pracował zarówno prawą jak i lewą 
ręką. Jego zadanie polegać na tym, że lewa ręka będzie rysował na lewym pół arkuszu 
pionowe kreski, a równocześnie na drugim pół arkuszu będzie znaczył prawą ręką 
krzyżyki (ćwiczenie trwa 20 sekund)  

� Mechanizm.  
Prowadzący wyjaśnia uczniowi jak wykonać prawidłowo zadanie ( ćwiczenie). Uczeń 
wyciąga obie ręce w przód, dłonie odwraca ku górze. Lewą dłoń zaciska w pięść, 
zostaje otwarta. Zgina ją w przegubie, kierując czubki palców ku małemu palcowi 
lewej ręki. Następnie zmienia postawę rąk, to znaczy zamyka rękę prawą, a otwiera 
lewą i zwraca ją końcami palców w kierunku małego palca ręki prawej. Ważne by 
ruchy te były płynne.  

� Utrwalanie wymianę „ó” na „o ”, „a”, „e ”.  
Podanie zdania uzupełnij wyrazami z „ó” wymiennym: powódź, dowódca, obwód, 
dziób, radiowóz, wieczór, wrzód, utwór, protokół, nastrój, łódka, pochód, zbiórka, 
rozbiórka. 
a) Bocian ma długi ____________ . 
b) ____________ armii stoi na trybunie. 
c) Chirurg przeciął bolesny __________ na mej dłoni. 
d) Ulicami przeszedł długi __________ . 
e) Z przystani odpływa żaglowa __________ . 



f) ________ zalała doliny. 
g) ________ z zebrania był długi. 
h) __________ uderzył w gruby słup. 
i) ___________ kuli jest łatwo obliczyć.  
j) __________ był piękny i wszystkich ogarnął radosny________. 
k) Wśród lektur jest jeden _______ sceniczny. 
l)  Harcerska________ odbędzie się jutro.  
m) ___________ budynku trwa długo.  

 
 
� Z podanych sylab utwórz wyrazy z „ó” i uzasadnij ich pisownię.           
 
 

.        sa -      
 

.      - ka      
 

.           o -           
 

.       – dem – 
 

.        - ka       
 

.       – dów - 

.          ja -   
 

.      – mo – 
 

.        – nó – 
 

.       – dek 
 

.        - żek 

.        – pod – 
 

.          sió – 
 

.       – gód – 
 

.       – ka 
 

.     – chód 
 

.       – gró - 

.      wie – 
 

.   pszczół – 
 

.   lo – 
 

.    – czór 
 

.        - ka 
 

.    - ka 

 
 
Miejsce na wpisanie ułożonych wyrazów: 
 
 ..................................... - ...................................... 
 ..................................... - ..................................... 
 ..................................... - ..................................... 
 ...................................... - .................................... 
 ......................................- ..................................... 
 ..................................... - ...................................... 
 ......................................- ..................................... 
 ......................................- ..................................... 
 
Uwaga! Każdy kolor odpowiada innemu wyrazowi.   
 
� Do każdego wyrazu w mianowniku liczby pojedynczej dopisz formę liczby mnogiej i 

zdrobnienie.  
Rosół - .................................................................................... 
Pieróg - ................................................................................... 
Wzór - .................................................................................... 



Samochód - ............................................................................ 
Topór - ................................................................................... 
Ozór - ..................................................................................... 
Chłód - ................................................................................... 
Zawór - .................................................................................. 
Gwóźdź - ............................................................................... 
Otwór - .................................................................................. 
Dowód - ................................................................................ 
Mróz - ................................................................................... 

 
� Tworzenie form zakończeniowych ( - ów, - ówka , -ówna ) 
 
� Dopisz brakujące zakończenie do podanych wyrazów odpowiednio zmieniając ich formę.  
Lód- ..............................   pot- ..................................... 
Stal-...............................   mak-.................................... 
Dach - ...........................   klasa - ................................. 
Tenis - ............................ deszcz- ............................... 
Ciężar - ..........................  Kowalik -.............................. 
Cal - ................................ Mickiewicz -.......................... 
 
� Pisownia „ó” w nielicznych wyrazach na początku.  
 
�  Uzupełnij zdania wyrazami znajdującymi się poniżej.                         ów                        
 
Mickiewicz przebywał ............................ na emigracji.                             ósma                   
Tu i ..................... spotykamy różne sytuacje.      ówdzie 
Interesuję się ............................. zwyczajami.     ówcześnie 
Właśnie wybiła ...........................godzina  .      ówczesnymi 
Ten i ....................... zarzuca mi zbyt wolne tempo mówienia.  
 
� Pisownia z „ó” niewymiennym.  
 
� Wyrazy z ramki wpisz do odpowiednich części mowy.  
 Ogórek, próżniak, mózg, ołówek, sójka, córka, prószy, krótki, próbował, próżny, żółtko, 
wróbel, różowy, równy, wiewiórka, królik, żółw, wyrównuje, próbuje. 
    Rzeczowniki  
.................., ...................., ...................., .................., ....................., ................., ................, 
..................., ...................., ..................., ...................,  
 
                                   Czasowniki  
....................., ........................, ....................., ..................... 
 
   Przymiotniki  
........................., ............................., ........................, ..........................  
 
�  Wypisz z poprzedniego ćwiczenia wszystkie wyrazy oznaczające nazwy roślin i  

zwierząt 
 

rośliny  
 ........................, ................................... 



    zwierzęta  
.......................................  ......................  ........................... ..............................  
......................... 

 
� Znajdź odpowiedni wzór graficzny do wyrazów z „ó” niewymiennym.  
 
 
Kłótnia  
 
Włókno  
 
Wróbel  
 
Ołówek  
 
 
 
Próba  
 
Pióro  
 
 
Góra  
 
Chór  
 
 
Żółty  
 
Żółw  
 
Córka 
 
Źródło  
 
Włóczka  
 
 
� Powtórzenie zasad ortograficznych dotyczących pisowni „ó”  
   
� Zaznacz odpowiednim kolorem wyraz według zasad ortografii. 
 
Zasada pisowni zakończeń „-ówka”, „-ów” 
 
Zasada wymiany na „o”, „a”, „e” 
  
Wyrazów z „ó” niewymiennym  
 
Zasada pisowni zakończeń „-uje”, „- unek”, „-uszek” 
 



Wyjątki od pisowni „-ówka” 
 
Wyrazy rozpoczynające się od „ó” 
 
podróżny        wiewiórka          zasuwka 
 
jaskółka           róże                 skuwka 

ówczesny ○  brzózka             garnuszek  
 
próżność          dróżka              borówka 
 
rachunek          włóczka           leśniczówka 
 
Kraków            ósemka           skóra  
 
główka            kłótnia             przemówienie  
 
różnica           płótno               pagórek   
  
mój                 półka                równanie 
 
wujek             hoduje              ówdzie  
 
tchórz            ówcześnie          zasuwa  
 
 
 
� Zakodowane sylaby wpisz w odpowiednie miejsca pod tablicą  

 
          A                     B                        C                      D                      E                         F 
         po      róz      luch      ry        łód         ba 
      kóz        dzie        ka      ka        skuw        bój 
      su       bel       wóz      mrów        łóż          ró 
     rów      ża       ra      ów        roz           o 
     trój     ma       u      pró       ga          nóż 
     nek     sój     gród      wój       skó         wró 
 
1A, 3C_______________  4 F, 6C  _______________________ 
2A,2D _______________  4D,2B ________________________ 
1B ,5E_______________   1E,2D ________________________ 
3 F, 4B_______________   6B, 2C _______________________ 
4E, 6D________________  5D,1F ________________________ 
6F, 3B _______________   6E,4C_________________________ 
2E,2D _______________    5B,1C_________________________ 
5A,2D _______________   5C,2F _________________________ 
5F, 2D _______________   3D,2D ________________________ 
3E, 6D________________   1D,3A,6A______________________ 
  2C,4A,2D___________________________________ 
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