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Cele ogólne lekcji: 

- Przypomnienie i utrwalenie zasad pisowni z ó i u. 

- Zachęcenie uczniów do samodzielnej nauki poprzez zabawę z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Cele szczegółowe: 

Uczniowie: 

- potrafią wymienić zasady pisowni z ó i u; 

- samodzielnie wykonują zadania utrwalające znajomość poznanych zasad 

ortograficznych i potrafią wyjaśnić ich zastosowanie; 

- świadomie korzystają z dostępnych aplikacji internetowych w procesie uczenia się; 

- znają i poprawnie stosują zasady pisowni z ó i u. 

Metody pracy: 

- podająca 

- aktywizująca 

- ćwiczeń praktycznych 

Formy pracy: 

- indywidualna 

- w parach 

Środki dydaktyczne: 

- tablica interaktywna  

strony internetowe:  

https://www.voki.com 

https://www.learningapps.org 



piosenki dla dzieci - ortografia ó  https://www.youtube.com/watch?v=wBZIW-

p_Y8Q&feature=share 

ortografia u https://www.youtube.com/watch/v=5qlTwg1laps&feature=share 

- karty pracy 

- piłeczka 

- kartki i długopisy 

- stoper 

 

Przebieg lekcji: 

1. Czynności wstępne: Powitanie, sprawszenie obecności.  

2. Wstęp - Ortografia? Cóż to za potwór?   

Nauczyciel wyjaśnia temat i cele lekcji. Do dalszej części zaprasza uczniów Klod - awatar 

(animacja komputerowa), który opowiada o tym, jak poradzić sobie z trudnościami 

ortograficznymi. 

3. Zadanie słuchowe - piosenka Koła samochodu. W trakcie słuchania piosenki i 

oglądania teledysku, uczniowie zwracają uwagę na przedstawione tam zasady pisowni z ó 

oraz wypisują, jak najwięcej wyrazów, których one nie dotyczą, ponieważ trzeba je po prostu 

zapamiętać. Następnie dzieci powtarzają zasady ortograficzne zaprezentowane w filmie i 

odczytują wymienione w nim wyrazy do zapamiętania. Nauczyciel informuje uczniów o tym, 

że tego typu piosenki są prostym sposobem na zapamiętanie nie tylko zasad poprawnej 

pisowni, ale też trudnych wyrazów, które musimy znać. 

4. Zbawa z piłeczką utrwalająca poznane zasady. Nauczyciel wypowiada wyraz i rzuca 

piłeczkę do ucznia, który podaje jego poprawną pisownię i zasadę ortograficzną tłumaczącą 

jej użycie. 

5. Puzzle interaktywne z u i ó. Zadaniem uczniów jest uzupełnienie wyrazu literą ó lub u 

oraz wyjaśnienie swojego wyboru właściwą zasadą ortograficzną. Po prawidłowym 

wykonaniu zadania puzzel odsłania fragment obrazu. Na zakończenie całości uruchamia się 

ukryty pod puzzlami film tłumaczący zasady pisowni z u. Dzieci omawiają je. 

6. Nauczyciel rozdaje dzieciom wklejkę z zasadami pisowni z u i ó. 

7. Zadanie na czas. Nauczyciel wydaje polecenia  (np. wypisz jak najwięcej wyrazów z 

końcówką -unek) i włącza stoper. W tym czasie uczniowie wypisują wyrazy aż do usłyszenia 

sygnału. Wygrywa ten, kto zapisał najwięcej. 

8. Ćwiczenia.  



Ćw. 3 karta pracy. Do podanych przymiotników dopisz opisywany przez nie rzeczownik z 

ó lub u. Uzupełniajc kartę pracy dzieci utrwalają znajomość części mowy i objaśniają zasady 

ortograficze. 

Ćw.2 karta pracy. Uzupełnij powiedzenia właściwymi wyrazami z u lub ó. Uczniowie 

tłumaczą znaczenie polskich powiedzeń oraz użycie właściwych zasad poprawnej pisowni. 

Ćwiczenie interaktywne. Dzieci podchodzą do tablicy i dopasowują wyrazy z u i ó do 

odpowiedniej kategorii tłumacząc swój wybór. 

10. Powtórka. Ćw. 1. Uczniowie pracując w parach wyjaśniają zasady łączące 

wylosowane grupy wyrazów. 

11. Zakończenie. Nauczyciel, podsumowując zajęcia, zachęca dzieci do nauki przez 

zabawę z wykorzystaniem dostępnych w Internecie aplikacji. 

Karty pracy w załączniku poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

1. Wytłumacz jaka zasada ortograficzna ma zastosowanie w przypadku 

podanych grup wyrazów: 

grupa 1: stół, kółko, wróg, lód, pióro, przyjaciół, wrócić, skrócić 

grupa 2: kwiatów, kolczyków, Kraków, klasówka, siatkówka, Nowakówna 

grupa 3: upał, usta, ucho, uwaga, kotu, psu, piecu, sklepu, miodu 

grupa 4: maluje, wariuje, wyskakuje, marnuje, obiecuje, opisuje 

grupa 5: piegus, opiekunka, rysunek, postura, mamusia, tatuś, malutki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Uzupełnij powiedzenia właściwymi wyrazami z ramki. 

a) .......................................... w szklance wody 

b) oberwanie ......................................... 

c) na ..................................... metę 

d) do ..................................... nogami 

e) ........................................... jak flaki z olejem 

 

 

 

 

 

 

2. Uzupełnij powiedzenia właściwymi wyrazami z ramki. 

a) .......................................... w szklance wody 

b) oberwanie ......................................... 

c) na ..................................... metę 

d) do ..................................... nogami 

e) ........................................... jak flaki z olejem 

 

nudny,   krótką,   burza,   góry,   

chmury 

nudny,   krótką,   burza,   góry,   

chmury 



 

3. Do podanych przymiotników dobierz właściwy rzeczownik z u lub ó. 

wielokwiatowy, lipowy, pszczeli: 

skórzany, dziurawy, siedmiomilowy: 

mysia, czarna, okrągła: 

biała, męska, nocna, : 

wełniana, krótka, plisowana: 

 

 

 

 

3. Do podanych przymiotników dobierz właściwy rzeczownik. 

wielokwiatowy, lipowy, pszczeli: 

skórzany, dziurawy, siedmiomilowy: 

mysia, czarna, okrągła: 

biała, męska, nocna, : 

wełniana, krótka, plisowana: 



 


