
 

 „ Ortograficzny zawrót głowy” – zajęcia ortograficzne dla uczniów klas 
trzecich” 

 

Adresatami innowacji są uczniowie klas III a, III b i III c - w roku szkolnym 

2016/2017- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w 

Białymstoku. Realizacja założeń innowacyjnych planowana jest dla uczniów klas 

trzecich, jako dodatkowa godzina edukacji polonistycznej obowiązkowa dla 

wszystkich uczniów. 

      Innowacja pod nazwą „Ortograficzny zawrót głowy – zajęcia ortograficzne 

dla uczniów klas trzecich” mają na celu poznanie, pogłębianie już nabytych oraz 

rozwijanie i doskonalenie nowych umiejętności ortograficznych uczniów. 

Realizacja celu odbywać się będzie w oparciu o różnorodny materiał 

ortograficzny łączący zabawę z nauką oraz nabywanie i doskonalenie 

umiejętności ortograficznych zintegrowanych z gramatyką, fleksją i  

słowotwórstwem. Odpowiedni dobór ćwiczeń oraz sposób ich wykorzystania, 

nie tylko wyzwoli aktywność uczniów, ale wpłynie także na rozwój ich pamięci, 

logicznego myślenia, spostrzegawczości, jak również umiejętności koncentracji 

uwagi. Umożliwi dzieciom przezwyciężenie trudności w pisaniu, doprowadzi do 

wyrobienia nawyku ortograficznego oraz wdroży do samokontroli i samooceny. 

Realizowany materiał ortograficzny zawiera różny stopień trudności, 

dostosowany do potrzeb uczniów. Motywuje do wysiłku i aktywnej pracy. 

Wpływa również na poprawę jakości czytania i pisania oraz doskonalenia 

umiejętności samokontroli.  

Nowatorstwo planowanych działań polega na nauczaniu ortografii w 

oparciu o autorskie pomysły ćwiczeń ortograficznych oraz programy 

multimedialne. Na zajęciach zostanie opracowany określony zestaw 

ortogramów. Uczniowie stworzą ortograficzne domino oraz „Bingo”, a także 

ilustrowaną książeczkę ortograficzną zawierającą szarady, rebusy, wykreślanki i 

krzyżówki.  



 

Szczegółowe, przewidywane efekty wdrożenia innowacji pedagogicznej:  

 poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności w zakresie poprawnej    

    pisowni wyrazów z różnymi trudnościami ortograficznymi 

 utrwalanie materiału ortograficznego drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw  

    dydaktycznych 

  rozwijanie czujności i spostrzegawczości ortograficznej (zapobieganie błędom  

    w zapisie wyrazów, samodzielne poprawianie błędów) 

 nabywanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem 

ortograficznym 

 rozwijanie różnych form aktywności uczniów 

 wdrażanie do samodzielności i samokontroli 

 umiejętność korzystania z technologii informacyjnej i programów multimedialnych 

 przygotowanie uczniów do konkursów - stworzenie możliwości sprawdzenia  

    umiejętności ortograficznych w klasowym i międzyklasowym konkursie. 

 

Podczas realizowania celów innowacyjnych wykorzystane zostaną: 

 autorskie pomysły ćwiczeń ortograficznych: 

  -  ortograficzne „domino” i „Bingo” 

-  ilustrowane książeczki ortograficzne  

-  tablice ortograficzne 

-  loteryjki obrazkowo – wyrazowe  

-  wierszyki,  rymowanki, zagadki, łamigłówki,  gry dydaktyczne 

 ortograficzne programy multimedialne, np.: „Zabawa z ortografią”, „Klik uczy 

ortografii” oraz komputerowe gry ortograficzne 

 ćwiczenia: „Ortografia bez problemów” – Ewy Owsińskiej, Zofii Staniszewskiej 

    „ Wesołe dyktanda” – Bogusława Michalca, „Główka pracuje” – Iwony Orowieckiej  

    oraz „Sposób na ortografię” - Jadwigi  Czyżewskiej 

 


