
Co zrobić, aby pisać poprawnie? 

czyli krótki przepis na dobre pisanie 

Przede wszystkim podejmij decyzję:  

CHCĘ PISAĆ POPRAWNIE! 

Zastanów się, dlaczego chcesz osiągnąć taki cel? Jakie odniesiesz korzyści  
z jego realizacji? Gdy juŜ wiesz na pewno, Ŝe warto podjąć trud, aby pisać 
poprawniej, wybierz którąś spośród poniŜszych propozycji.   

To kilka podstawowych zasad: 

1. Pracuj systematycznie, to znaczy 4-5 razy w tygodniu! To niezbędny 
warunek sukcesu. 

2. Poświęcaj ćwiczeniom około 15 minut za kaŜdym razem. 
3. Przygotuj sobie słownik ortograficzny i zbiór zasad pisowni. Niech zawsze 

będą pod ręką. 
4. Przypomnij sobie alfabet. 

SKARBIEC 

1. Poproś rodzica lub inną chętną osobę do współpracy. Niech, najczęściej 
jak moŜe, sprawdza Twoje zeszyty. Powinna zamalować korektorem 
znalezione błędy.  

2. Ty sam je poprawisz. Odszukaj wyraz  w słowniku, upewnij się, jaka jest 
prawidłowa pisownia.  

3. Teraz zapisz poprawione wyrazy w swoim ORTORAFICZNYM 
SKARBCU, czyli specjalnym zeszycie, w którym obok wyrazu wyjaśniasz 
jego pisownię.  

wzór ó wymienne; ó – o  
kapelusz końcówka –usz  
przerwa rz po spółgłosce p 
pszczoła wyjątek 
rzeka rz niewymienne 

 
4. Jeśli wyrazów, w których popełniłeś błędy, jest zbyt duŜo, wybierz 

kilka.  



5. Trudność w wyrazie wyróŜnij kolorem. Do kaŜdej trudności moŜesz 
ustalić sobie inny kolor.  

6. Jeśli lubisz rysować, moŜesz do kaŜdego wyrazu dorysować jakiś 
drobny rysunek lub symbol.  

7. Jak najczęściej, a nawet codziennie przeglądaj zawartość swojego 
SKARBCA, to znaczy czytaj wyrazy w nim zapisane. Pod koniec tygodnia 
zapisz na oddzielnej kartce wyrazy, które udało Ci się zapamiętać.  

8. Gdy w SKARBCU znajdzie się juŜ bardzo duŜo wyrazów, czytaj te  
z ostatnich tygodni, a do poprzednich zaglądaj od czasu do czasu. 

9. Co jakiś czas poproś kogoś o podyktowanie Ci kilkunastu wyrazów ze 
SKARBCA. 

WŁASNA KOREKTA 

Świetnym sposobem na wyrobienie nawyku autokorekty jest pisanie z pamięci. 
MoŜesz do tego wykorzystać teksty z róŜnych ksiąŜek, czasopism lub 
podręczników. Sam wybieraj fragmenty, na których będziesz ćwiczył. Za kaŜdym 
razem wyznacz sobie czas, jaki przeznaczysz na pisanie.  

A oto kolejne kroki pisania z pamięci: 

1. Pisz zdaniami. Jeśli są bardzo długie, podziel je na krótsze fragmenty.  
2. Przeczytaj wybrane zdanie kilka razy, aŜ je zapamiętasz; to znaczy 

potrafisz bez zerkania bezbłędnie powtórzyć je z pamięci. 
3. Zakryj zdanie i zapisz je w zeszycie. Długie i trudne wyrazy dyktuj sobie 

sylabami.  
4. Teraz odsłoń zdanie i sprawdź wyraz po wyrazie, czy nie popełniłeś błędu.  
5. Jeśli znajdziesz pomyłkę, popraw ją kolorowym flamastrem. Zrób tak, aby 

błąd przestał być widoczny. 
6. Poprawione wyrazy zapisz jeszcze raz pod spodem. MoŜesz uŜyć 

kolorowego pisaka. 
7. Powtarzaj te czynności przy zapisywaniu kolejnych zdań. Napisz ich tyle, 

ile zdąŜysz w zaplanowanym czasie. 

 

 

 



MÓJ PRZYJACIEL SŁOWNIK 

To propozycja pracy ze słownikiem ortograficznym.  

1. Zacznij od wybrania trudności ortograficznej, nad którą będziesz 
pracował: ó, u, rz, Ŝ, ch, h lub inne, które sprawiają Ci trudności.  

2. Najpierw przypomnij sobie zasady pisowni z tą trudnością. Narysuj 
tabelkę z zasadami, np. dla „rz”. 

RZ 

Litera 
alfabetu 

wymienne 
rz -r 

po 
spółgłoskach: 
b, p, t, d, g, 
k, ch, j, w 

w 
zakończeniach
:  - arz, - erz,  

-mierz, 
- mistrz 

nie objęte 
zasadami 

(niewymienne) 

a 
aktorzy  
akumulatorze 

Andrzej aptekarz  

b 

 brzask 
brzeg 
brzezina 
brzęczeć      
 
 

bibliotekarz 
blacharz 
burmistrz 

burza  
barbarzyńca 

c 

cesarz 
cesarzowa 
cesarzówna 
chórzysta 

cebrzyk 
chrzan 

cechmistrz Chorzów 

 
3. Teraz otwórz słownik. Przeglądaj kolejne strony zaczynając od litery  

a. Wyszukaj wyrazy, w których występuje „rz”. Zastanów się, do której 
zasady pisowni z tabeli pasuje ten wyraz i tam go zapisz.  

4. KaŜdego dnia przejrzyj tyle stron słownika, ile zdołasz w zaplanowanym 
czasie.  

5. Jak najczęściej czytaj zapisane przez siebie wyrazy. 
6. Od czasu do czasu poproś kogoś o podyktowanie ci wyrazów  

z TWOJEGO PRZYJACIELA SŁOWNIKA.  

 

 



ORTOGRAFICZNA TABLICA PAMIĘCI 

1. Zamiast zeszytu do zapisywania trudnych wyrazów moŜesz uŜywać tablicy, 
którą tata zamocuje Ci na ścianie pokoju. MoŜesz tez przyczepić do ściany 
duŜy arkusz brystolu, który posłuŜy jako tablica.  

2. Zaopatrz się w kolorowe karteczki lub potnij na mniejsze arkusz 
kolorowego papieru. KaŜdy wyraz, który zdarzyło ci się zapisać 
nieprawidłowo zapisz wyraźnie na osobnej karteczce i umieść na tablicy. 
Jeśli lubisz rysować, dodaj do wyrazu jakiś śmieszny rysuneczek lub 
symbol.  

3. Teraz wiele razy dziennie będziesz widział wyrazy, które chcesz 
zapamiętać!  

4. Co jakiś czas zmieniaj wyrazy na tablicy. Poproś kogoś o podyktowanie Ci 
wyrazów, które z tablicy usuwasz. Jeśli napisałeś poprawnie, karteczka 
trafia do archiwum (np. pudełka po butach), jeśli nie, wraca na tablicę.  

Powodzenia! 
KAśDY PRAWIDŁOWO ZAPISANY WYRAZ TO  

TWÓJ SUKCES! 

Opracowała: BoŜena Zakrzewska z wykorzystaniem:  
D. Gmosińska „Czytam, rozumiem, wiem.”  


