
 

 

Program zajęć rozwijających  

umiejętność czytania ze zrozumieniem  

oraz utrwalających zasady ortografii 

dla uczniów klasy III D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Joanna Szczepańska 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP 

Czytanie jest jedną z podstawowych umiejętności szkolnych. Ważne jest nie tylko w procesie 

dydaktycznym, ale również w życiu codziennym. Biegłość czytania, a zwłaszcza czytania ze 

zrozumieniem, stanowi ważny filar  zdobywania wiedzy i informacji. Utrwalając zasady ortografii 

uczeń zdobywa umiejętności poprawnego i świadomego posługiwania się językiem pisanym oraz 
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wzmacnia poczucie własnej wartości. Zarówno czytanie ze zrozumieniem jak    i umiejętność 

stosowania zasad ortograficznych stanowią ważne ogniwo w procesie edukacji młodego człowieka, 

stąd pomysł prowadzenia tego rodzaju zajęć. 

CELE 

Cele  zajęć rozwijających  umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz utrwalających zasady 

ortografii: 

 

 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

 doskonalenie techniki płynnego czytania 

 zainteresowanie uczniów czytaniem, książką, czasopismem 

 wzbogacenie słownictwa uczniów 

 podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji  

 doskonalenie sprawności ortograficznej 

 mobilizowanie do wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce 

 wdrażanie do nawyku korzystania ze słownika ortograficznego  

 zapoznanie z możliwością wykorzystania komputera w rozwijaniu umiejętności 

ortograficznych 

METODY I FORMY PRACY 

Metody: 

- słowne 

-oglądowe 

-zadań stawianych dziecku 

Formy: 

- indywidualne 

- grupowe 

-zbiorowe 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA 

miesiąc treści 

wrzesień  

 

Zapoznanie z zasadami korzystania ze słowników ortograficznych. 

Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.  

październik Zadania typu ,,prawda – fałsz” na podstawie podanego tekstu lub dotyczące 

sprawdzania odpowiednich partii materiałów. 

Zasady pisowni wyrazów z ó wymiennym. 

listopad Układanie pytań do tekstu. Poznajemy wyrazy z „ó” niewymiennym. 

grudzień Układanie odpowiedzi na pytania dotyczących danego tekstu. Utrwalamy i 

sprawdzamy pisownię wyrazów z „rz”, „ż”. 

styczeń Ilustrowany słownik trudnych wyrazów. Przygotowanie przez każdego 
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ucznia 

luty Wskazywanie fragmentów tekstu na określony temat. Wielką czy małą literą 

– wielka litera w pisowni. 

marzec Odszukiwanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Utrwalamy i 

sprawdzamy pisownię wyrazów z „ch, „h”. 

kwiecień Wykonywanie zadań według instrukcji, kodowanie. 

maj Pisownia wyrazów z zakończeniami: -ów, -ówka, - ówna, -un, -unka, -unek. 

czerwiec Powtórzenie wiadomości. 

Klasowy konkurs czytania ze zrozumieniem i poznanych zasad ortografii. 

  

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU: 

Uczeń: 

 potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym, zna alfabet, dba o poprawność 

ortograficzną 

 zna zasady pisowni wyrazów 

 wykazuje czujność, ortograficzną 

 potrafi bezbłędnie i w coraz krótszym czasie, podać odpowiedź na pytanie do tekstu 

 

PODSUMOWANIE 

 

Czytanie ze zrozumieniem oraz poznanie zasad ortografii  to ważne umiejętności w procesie 

kształcenia. Otwierają przed uczniem perspektywę systematycznego i skutecznego uczenia się 

oraz pokonywania trudności. 


