
POĆWICZ Z NAMI – część  szesnasta (16) 

Kontynuujemy serię ćwiczeń dla tych, którzy uczęszczali 

w roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia korekcyjno– 

kompensacyjne do Poradni Psychologiczno– 

Pedagogicznej w Ciechanowie.  

Dziś proponujemy ćwiczenia z zakresu ortografii, 

utrwalające zasady pisowni „h” dla uczniów  z klas                      

II - VIII szkoły podstawowej i młodzieży. 

 

 
Przed nami tym razem 2 zadania. Zadania należy wydrukować i uzupełnić. Po wykonaniu zadań 

możemy robić zdjęcia naszej pracy, możemy też wklejać wykonane zadania do zeszytu ćwiczeń.  

Po wykonaniu ćwiczeń można przesłać informację i zdjęcia na email Poradni: 

info@pppciechanow.pl 

W wiadomości e-mail prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz dzień tygodnia i godzinę zajęć w 

Poradni, w których bierzesz udział. Dzięki temu informacja o wykonaniu przez ciebie zadania trafi do 

osoby prowadzącej zajęcia. Poza tym w odpowiedzi na przesłane zadania otrzymamy z Poradni 

prawidłowe rozwiązania wszystkich zadań. 

Możesz też przesłać wiadomość z informacją o wykonanych zadaniach bezpośrednio na pocztę 

pracownika Poradni, z którym masz zajęcia (na stronie internetowej Poradni widnieje wykaz 

pracowników wraz z podanymi ich adresami email). 

________________________________________________________________________________________ 
 

Zadanie 1. ŁAMIGŁÓWKA  „STATKI” 
 

Do zabawy potrzebować będziemy planszy, którą należy wydrukować (jest zamieszczona poniżej).  

 

Kiedy mamy już planszę, to możemy zaplanować, w jaki sposób rozmieścić podane wyrazy na 

planszy.  

 

Wyobraźmy sobie, że na morzu toczy się bitwa. Twoje zadanie polega na ułożeniu wszystkich 

swoich statków (1 trójmasztowiec, 2 dwumasztowce, 3 jednomasztowce) w taki sposób, by 

pamiętać, że jedna sylaba ich nazwy mieści się w jednej kratce planszy.  

Rozmieszczając wyrazy na planszy należy pamiętać, że: cyfry umieszczone z prawej strony i u dołu 

tabelki wskazują na liczbę kwadratów, które w danym rzędzie lub kolumnie mogą być zajęte.  

 

UWAGA! Statki nie mogą się ze sobą stykać. 
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Oto TWOJE statki, które należy rozmieścić na planszy!  

trójmasztowiec:  HA-LO-GEN 

dwumasztowce: HA-CZYK  A-HOJ 

jednomasztowce: HUK HAK  HOL 

Dla zachęty – już dwa statki zostały umieszczone, resztę spróbuj umieścić samodzielnie  

w odpowiednich kratkach.  

 

  HUK     2 

       0 

       1 

       0 

  HA CZYK    3 

       1 

       3 

1 1 4 2 0 2 0  

 

Zadanie 2. Czytanie ze zrozumieniem. 

Czy wiesz jakim statkiem płynąłeś?  

UZUPEŁNIJ morską opowieść wyrazami, które wpisałeś jako statki w Łamigłówce. 

 



Twój statek to holownik. Może pomagać innym statkom i brać je na ____________ . 

Holowanie umożliwia mocny _________________ , do którego przyczepiona jest lina. 

Kiedy lina pęka słychać ____________ .  Niewielki _____________ można 

wykorzystać tylko do łowienia ryb. Kiedy wypłyniesz daleko w morze możesz 

pozdrowić innych okrzykiem: _____________ . Twój statek w nocy, gdy na nim 

pływasz musi być widoczny dla innych. _______________ to  światło dobrze 

widoczne nocą. 
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