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POĆWICZ Z NAMI – część siedemnasta (17) 

To ostatnia część serii ćwiczeń dla uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia do Poradni Psycho-
logiczno– Pedagogicznej w Ciechanowie służące doskonaleniu umiejętności czytania lub/i pi-
sania, a aktualnie nie mogą brać w nich udziału.  
W związku z tym, że terapia dla dzieci i uczniów prowadzona w Poradni zwykle trwa do końca 
maja, ta część z ćwiczeniami kończy nasze spotkania online. 
 

Wszystkich, którzy skorzystali z zamieszczanych przez nas materiałów serdecznie pozdra-
wiamy. 
 
 
 
 
 
 

W tej części proponujemy ćwiczenia z zakresu ortografii. Ćwiczenia są tak pomyślane,  
że mogą je wykonać zarówno uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych, jak i uczniowie 
szkół ponadpodstawowych.  
 

Powodzenia! 

Przed nami tym razem zadania online.  

Temat proponowanych zajęć: Utrwalanie wiedzy nt. pisowni „ch” oraz ćwiczenia na różnico-

wanie ch-h - zadania do realizacji online. 

 

 

1. Różnicowanie h- ch.  

Grając należy pogrupować wyrazy – osobno te, w których pisowni stosujemy „ch”, a w osobnej 
grupie te z „h”. Przesłanie odpowiedzi umożliwia zliczenie dobrych i niepoprawnych odpowie-
dzi. 

https://wordwall.net/pl/resource/480204/polski/pisownia-h-i-ch 

 

UWAGA! Przypominamy również, że uczniowie, którzy chcą wziąć udział w zajęciach korekcyjno – 
kompensacyjnych prowadzonych w Poradni w kolejnym roku szkolnym muszą być zgłoszeni przez 
rodzica lub opiekuna prawnego. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Poradni od 17 sierpnia 
2020 r. najlepiej wskazując osoby prowadzące zajęcia. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/480204/polski/pisownia-h-i-ch
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2. Zadanie labirynt 

Poruszając się w labiryncie należy dojść do pola wskazującego brakującą literę w wyświetlo-
nym wyrazie. Gracz musi zdążyć z zaznaczeniem właściwej litery („ch” lub „h”) przed goniącym 
go duchem. 

https://wordwall.net/pl/resource/1056348/polski/ch-i-h 

 

3. Ukryte słowa 

W zadaniu należy odnaleźć wyrazy i połączyć je z obrazkiem. Poszukiwane wyrazy to: fartuch, 
kucharka, chleb, strych, dach, puchar, mech, groch, chór. W wykreślance mogą one być uło-
żone pionowo, poziomo i ukośnie. Mogą się też ze sobą stykać. Wyraz odnajdujemy klikając  
w pierwszą literę. 

https://wordwall.net/pl/resource/951725/polski/graj-i-zapami%c4%99taj-wyrazy-z-ch 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1056348/polski/ch-i-h
https://wordwall.net/pl/resource/951725/polski/graj-i-zapami%c4%99taj-wyrazy-z-ch


3 
 

4. Samolot  

Lecąc samolotem po niebie gracz musi wlecieć we właściwą chmurę wybierając albo tę ozna-
czoną literą „h” albo inną oznaczoną „ch”. W ten sposób uzupełnia podany wyraz i utrwala 
zasady pisowni. 

https://wordwall.net/pl/resource/1034894/polski/ch-czy-h 

 

5. Sortowanie 

24 wyrazy należy pogrupować przesuwając je zgodnie z pisownią we właściwe okienka. 

https://wordwall.net/pl/resource/1013164/polski/ortografia-ch-czy-h 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1034894/polski/ch-czy-h
https://wordwall.net/pl/resource/1013164/polski/ortografia-ch-czy-h
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6. Anagram 

W zadaniu należy ułożyć wyraz z podanych liter. Trzeba wykorzystać wszystkie podane litery. 
Dla ułatwienia - litery, które są umieszczone na właściwym miejscu stają się kolorowe. 

https://wordwall.net/pl/resource/1242581/polski/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-wyrazy-z-ch 

 

7. Sortowanie 

W zadaniu należy ułożyć osobno wyrazy, w których piszemy „h” i osobno wyrazy, w których 
piszemy „ch”. 

https://wordwall.net/pl/resource/853975/polski/h-czy-ch- 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1242581/polski/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-wyrazy-z-ch
https://wordwall.net/pl/resource/853975/polski/h-czy-ch-
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8. Ruletka 

Utrwalając znajomość zasad pisowni należy zakręcić kołem i zapisać w zeszycie 4 wyrazy,  
w których stosuje się wylosowaną kategorię – zasadę pisowni. Ważne, aby wykorzystać 
wszystkie kategorie występujące na kole. 

https://wordwall.net/pl/resource/908218/polski/zasady-pisowni-z-ch 

 

9. „Gdzie pasuje?” W tym zadaniu dzielimy obrazki umieszczając je w grupie wyrazów z „h” 
lub z „ch”.  

Warto wyjaśnić, że wśród wyrazów znajduje się nazwa państwa  
Holandia. 

https://wordwall.net/pl/resource/1130770/polski/%c4%87wicze-

nie-ortograficzne-h-czy-ch 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/908218/polski/zasady-pisowni-z-ch
https://wordwall.net/pl/resource/1130770/polski/%c4%87wiczenie-ortograficzne-h-czy-ch
https://wordwall.net/pl/resource/1130770/polski/%c4%87wiczenie-ortograficzne-h-czy-ch
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10. Gra.   

Zadanie polega na podawaniu właściwej pisowni wyrazów z „h” lub „ch”. Grając można wybrać 
opcję gry z przeciwnikiem, a w niej jedną z trzech dostępnych wersji.  Możemy podawać  
odpowiedzi, a następnie - wciskając pole: „check”,  porównywać je z wyświetlonymi w kom-
puterze wyrazami.  

Można też wybrać opcję: „badanie” i samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie jak pi-
szemy określony wyraz.  

https://www.baamboozle.com/game/22298 

 

 

 

Do zobaczenia! 

Opracowanie: Wiesława Machul i Anna Sacherska 

https://www.baamboozle.com/game/22298

