
SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO  

Z WYKORZYSTANIEM TIK  

 

1. Informacje wstępne 

  

klasa: II i III gimnazjum 

czas trwania zajęć: 45 minut 

dział programowy: kształcenie z zakresu nauki o języku 

 

2. Temat 

 

„Bawimy się ortografią” 

 

3. Cele lekcji: 

cel ogólny: w efektywny i ciekawy sposób powtórzyć zasady poprawnej pisowni pod względem 

ortograficznym 

cele szczegółowe: uczeń zna i rozumie zasady poprawnej pisowni ó/u, rz/ż, ch/h,  

uczeń rozwiązuje testy ortograficzne/krzyżówki ortograficzne, stosując odpowiednie zasady 

pisowni 

uczeń uzasadnia pisownię 

uczeń proponuje właściwe rozwiązania zadań ortograficznych 

uczeń planuje pracę w zależności od wyznaczonego na ćwiczenie czasu  

uczeń potrafi korzystać z komputera 

uczeń posługuje się programem edukacyjnym  

 

4. Metody 

metoda podawcza, metoda problemowa 

formy pracy: praca samodzielna ucznia, praca grupy pod kierunkiem nauczyciela 

 

5. Materiały i wyposażenie 

dostęp do komputerów/laptopów 

tablica interaktywna 

strona internetowa http://www.ortografka.pl 

 

6. Przebieg zajęć: 

I. 

Wprowadzenie: informacja o celu ogólnym zajęć, zaprezentowanie szaty graficznej strony 

http://www.ortografka.pl. 

II. 

Kolejność czynności:  

 czynności organizacyjne,  

 zapisanie tematu zajęć,  

 wnikliwe zapoznanie uczniów z budową strony http://www.ortografka.pl (w zakładce  „o 

projekcie”)   

 powtórzenie wraz z uczniami zasad pisowni np. ó/u (lub w cyklu zajęć wyrównawczych 

innych zasad pisowni) przy użyciu tablicy interaktywnej; uczniowie mogą sami 

zaprezentować materiał innym uczniom 

  wspólne na tablicy interaktywnej lub samodzielne przy stanowiskach komputerowych 

wykonanie dyktanda/krzyżówki lub innego zadania z ww. strony 

 

III. 

Zakończenie: 

http://www.ortografka.pl/
http://www.ortografka.pl/


Zaproponowanie uczniom zapoznanie się z innymi zadaniami zaproponowanymi na stronie 

ortografka.pl, podsumowanie zajęć, rozmowa z uczniami o trudności/łatwości zadań i   

 

7. Komentarz po przeprowadzonych zajęciach: 

Dla uczniów klas gimnazjalnych treści związane z poprawnym zapisem pod względem 

ortograficznym bywają odległe i często zapominane. Dlatego warto przypominać od czasu do 

czasu zasady poprawnej pisowni wyrazów (wykorzystując czas przeznaczony na podsumowanie 

działów, zastępstwo, itp.). Strona przeze mnie wykorzystana - bardzo atrakcyjna pod względem 

graficznym - cieszy się aprobatą młodych ludzi, a teksty tam wykorzystane nie należą do 

tuzinkowych. Pod względem merytorycznym spełnia wymogi podstawy programowej a jej dużym 

atutem jest nieszablonowa stylistyka. 

Zajęcia można przeprowadzić w cyklu, omawiając kolejne zasady lub jednorazowo, zapoznając 

uczniów z możliwościami strony. Dyktanda i zadania różnego typu układają się w ciekawe 

historyjki, tworząc spójna całość W sytuacji, kiedy uczeń zaloguje się na tę stronę, będzie on miał 

możliwość zweryfikowania swojej pracy online z nauczycielem, a jego rodzice będą uczestniczyć 

w potyczkach ortograficznych dzieci.  

Zaletą tej strony jest także możliwość drukowania testów dla uczniów, zadawania zadań online, 

przesyłania rodzicom informacji o wynikach dzieci. 
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