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Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej uczęszczających do klasy trzeciej. 

Powstał w celu rozwijania zainteresowań i predyspozycji intelektualnych uczniów  

z zakresu edukacji polonistycznej. Celowość realizacji programu wynika  

z diagnozy indywidualnych potrzeb opartej na obserwacji uczniów. Uczestnictwo w zajęciach daje 

uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich 

indywidualnych możliwości. Motywuje do pogłębiania i rozszerzania wiedzy  

w dziedzinie ortografii  i gramatyki.  Pobudza również aktywność, uczy współdziałania  

w zespole, kształtuje właściwie postawy i charakter młodego człowieka. 

CELE PROGRAMU: 

Głównym celem zajęć jest rozwijanie indywidualnych możliwości w sferze logicznego myślenia,  

umiejętnego posługiwania się językiem ojczystym w sferze mowy i ortografii ujętej w podstawie 

programowej. Opiera się na połączeniu elementów nauki i zabawy poprzez umiejętne zastosowanie 

wiedzy w praktyce.  

METODY I FORMY PRACY: 

 praca indywidualna – rozmowy bezpośrednie ucznia z nauczycielem, zadawanie prac 

dodatkowych, praca ze słownikiem ortograficznym, 

 praca w grupach – układanie tekstów dyktand, rymowanek, krzyżówek, kodowanie haseł, 

zagadek ortograficznych, rebusów, 

 klasowy konkurs „Mistrz ortografii” - samodzielna praca z kartami ortograficznymi  

połączona  z samokontrolą i samooceną, 

 przepisywanie, 

 pisanie ze słuchu, 

 pisanie z pamięci,  

 poprawa błędów ortograficznych i interpunkcyjnych,  

 ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne,  

 ćwiczenia ortograficzno-słownikowe, 

 ćwiczenia o charakterze gier dydaktycznych (krzyżówki, zagadki ortograficzne, rebusy, 

diagramy),  

 praca ze słownikiem ortograficznym. 

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SYSTEMIE – 1 GODZINA  W TYGODNIU. 

Tematy zajęć zostaną dostosowane do rozwijania i utrwalania omawianych treści programowych 

zgodnych z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w klasach trzecich. 

TREŚCI PROGRAMU: 

 kształtowanie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka 

(rozmowa, dyskusja, prezentowanie własnego zdania, poszerzanie zakresu słownictwa i 

struktur składniowych), 

 rozwijanie umiejętności czytania i pisania (odczytywanie rysunków i piktogramów, 



kodowanie informacji, doskonalenie techniki czytania, ćwiczenia w  czytaniu ze 

zrozumieniem, utrwalenie liter: alfabet, spółgłoski i samogłoski, przestrzeganie zasad 

kaligrafii, pisanie z pamięci i ze słuchu, bloki ortograficzne typu: „u – ó”, „ż – rz”, „ch – h”, 

zasady pisowni wielką literą, części mowy, 

 uczestnictwo w zabawach teatralnych – scenki, czytanie z podziałem na role, odtwarzanie 

tekstów z pamięci, 

 ćwiczenia spostrzegawczości oraz nawyku prawidłowego pisania, 

 rozwiązywanie zagadek, łamigłówek, krzyżówek, dyktand - również w wersji on – line. 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

 

 zna zasady ortograficzne i stosuje je w praktyce,  

 potrafi uzasadnić pisownię wyrazów, 

 umiejętnie i sprawnie radzi sobie z pisownią wyrazów zawierających trudności    

ortograficzne, 

 zapamiętuje pisownię często spotykanych wyrazów niewymiennych oraz wyjątków, 

 sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym, 

 pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa, 

 wykazuje spostrzegawczość i czujność ortograficzną, 

 poprawnie zapisuje najczęściej stosowane skróty, 

  stosuje znaki interpunkcyjne w wypowiedzeniach, 

 doskonali technikę czytania, która ma pozytywny wpływ na eliminowanie błędów, 

 potrafi zgodnie pracować w grupie podczas prac zespołowych. 

 

Realizacja zadań szczegółowych związanych z nabywaniem i rozwijaniem umiejętności językowych 

zostanie dostosowana do możliwości intelektualnych dzieci z uwzględnieniem stopnia trudności.  
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