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POĆWICZ Z NAMI – część dziewiąta (9) 

Kontynuujemy serię ćwiczeń dla uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia do Poradni Psycholo-
giczno– Pedagogicznej w Ciechanowie służące doskonaleniu umiejętności czytania lub/i pisa-
nia, a aktualnie nie mogą brać w nich udziału.  
 

W tej części proponujemy ćwiczenia z zakresu ortografii.  

Ćwiczenia są tak pomyślane, że mogą je wykonać 

zarówno uczniowie klas IV- VIII szkół podstawo-

wych, jak i uczniowie szkół ponadpodstawowych.  
 

Powodzenia! 
 

Przed nami tym razem 4 zadania. Zadania należy 

wydrukować i uzupełnić. Po wykonaniu zadań mo-

żemy robić zdjęcia z kart 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 odpo-

wiedzi 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). 

__________________________________________________________________________________ 
 

Tematem naszych zajęć jest: 

Pisownia „ch” przed spółgłoską. 
 

1. Podane wyrazy przepisz do odpowiednich ramek tabelki. 

Wyrazy do wpisania:  
 

chrapie, chłop, powierzchnia, chcieć, chrzan,  chleb, kuchnia, chlew, westchnienie, 

schwytać, szlachta, wachlarz, nawierzchnia, zachmurzenie, chromosom, chciwy, 

chmura, chlor, płachta, chrzciny, chwalić, chłodnik, chwast, chluba, zachwyt,  

natychmiast, szlachcic, chrzest, technika, ochrona,  chlapać,  uchwyt,   pchła, chmara,  

schronisko, jacht, wchłaniać, chmiel, zachłysnąć się, chrząkać,  lichtarz, wachta,  

dotychczas,  chrząstka       
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2. Utwórz z rozsypanek literowych wyrazy z „ch” i zapisz je w odpowiednich ramkach. 
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3. Wykreślanka wyrazowa. Zadaniem ucznia jest wyszukanie podanych wyrazów i wykreśle-

nie ich.  
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4. Wpisz podane wyrazy w odpowiednie ramki krzyżówki. 

 

 Przygotowanie materiałów:    

Wiesława Machul oraz Anna Sacherska 

 

Pomoce zostały stworzone w oparciu o generatory dostępne na stronach: 

www.edu-games.org 

https://www.senteacher.org/ 
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