
Drodzy uczniowie! 

 

 Przedstawiamy Wam kilka propozycji ciekawych zabaw ortograficznych, które są 

doskonałym sposobem nauki połączonym z zabawą. 

 

Dyktanda 

 

Piórnik 
W moim pi rniku potrzebne rzeczy noszę. Mam dwa oł wki, kt rymi cyfry i litery piszę. 
Kiedy się pomylę choć troszeczkę, to sięgam po biel tką g meczkę. Wytrę to, co nieładne 
i j ż po sprawie. 
  
A gdy będę chciała mieć r żnobarwne szlaczki, to wyjmę z pi rnika mazaki. K łeczka i trzy 
kreseczki to wzorek c downy, lecz nie za wielki. Coś by się zdało jeszcze domalować, 
wszak tęczę kolor w na papierze chcę narysować. Z k łeczek powstaną bratki, z kreseczek 
płotek, z tr jkącików namiociki, z pętelek chm rki, z kwadratu małe jezioro, a z laseczek 
dwie kacz szki. 
  
W parku 

 
Karol i Marcin często chodzą do parku. Mo na tam spędzać du o czasu, poniewa  jest 
wiele ciekawych miejsc do zabawy. Niedaleko głównej alei znajduje się plac zabaw. Tu 
chłopcy bawią się najdłu ej. Są tam kolorowe huśtawki i karuzele, tor z p 
eszkodami i rozło one opony, p ez które mona skakać. Obok rozstawione zostały 
drabinki, na które chłopcy chętnie się wspinają. Mają tu wielu p yjaciół. Często grają w 
piłkę no ną lub bawią się w berka. 
 
W ogródku Michała 
 
W ogr dku Mi ała rosną ró ne rośliny. Są k ewy owocowe - maliny i po eczki. Za nimi 
znajdują się po dwie g ądki kalafior w, por w i seler w. Nieco dalej Mi 
ał zasiał  odkiewkę i sałatę oraz mar ewkę i pietr szkę. Natomiast p y płocie zasiał fasolę, 
pomidory i słoneczniki. Chłopiec zawsze sieje du o wa yw, gdyż często dodaje je 
do swoi  potraw.  
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                                                      Powodzenia! 

                                               Zespół świetlicowy 
                                                  

 


