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Wstęp

Zapraszamy dzieci i rodziców do zabawy kartami obrazkowymi 
Ortografia z muchą i pietruchą oraz Ortografia z mrówką i borów-
ką przeznaczonymi dla uczniów klas 1–3. 

Pakiety zawierają po 110 kart, które ułatwią dziecku poznanie 
i utrwalenie zasad ortograficznych oraz słów z trudnościami 
ortograficznymi.

W każdym zestawie znajduje się 10 kart specjalnych z wybranymi 
zasadami oraz 100 kart ze słówkami. Każdej zasadzie ortograficz-
nej odpowiada 10 słów.

Karty ze słowami są dwustronne. Na stronie z niebieską ramką 
obrazek podpisany jest całym słowem, na stronie z czerwoną 
ramką podpis ma lukę w miejscu trudności ortograficznej.
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Zasady ortograficzne i lista słów

Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie. 
Poprawna pisownia sprawia wiele problemów zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym. Poruszanie się w zawiłościach orograficznych uła-
twiają zasady. Część z nich wykorzystaliśmy, by stworzyć obrazko-
we karty ortograficzne. 

Poniżej została zamieszczona lista słów przyporządkowanych do 
właściwych zasad. Na kartach słowa są podane tylko w jednej for-
mie. Jeśli wyrazy odpowiadają zasadzie polegającej na wymianie 
liter, tutaj znajdziesz słowa, na które się wymieniają.

Warto zwrócić uwagę na to, że część słówek pasuje do więcej niż 
jednej zasady ortograficznej.
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Ortografia z mrówką i borówką

ch po literze s

schabowy 
schemat 
schnąć 
schody 
schowek 

schron 
schronisko 
schudnąć 
schylać się 
wschód 

ó w cząstce -róż-

dróżnik 
podróż 
róża 
różaniec 
różdżka 

różnica 
różnobarwny 
różowy 
stróż 
wróżka

ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna

borówka 
cesarzówna 
główka 
Kraków 
makówka 

mrówka 
parówka 
stołówka 
temperówka 
złotówka
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ś, ź, ć, dź, ń w zakończeniach wyrazów jednosylabowych

nić 
pień 
ryś 
sieć 
słoń

cień 
gęś 
liść 
łoś 
miś 
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Propozycje gier z kartami

Dzieci najłatwiej i najchętniej uczą się poprzez zabawę. Dlatego  
w tej części znajdziesz propozycje gier z kartami. Wszystkie gry 
pomyślane są tak, by mógł się w nie bawić dorosły z dzieckiem. 
Jednak w znaczną część z nich można też grać z kilkorgiem dzie-
ci zarówno w domu, jak i w szkole podczas lekcji, a także zajęć  
w świetlicy.

1. Na początek – dobieranie kart do zasad 
Rozłóżcie karty z zasadami i dopasowujcie do nich odpowied-
nie słówka. Karty ze słówkami wykładajcie tak, by były widocz-
ne strony kart z pełnymi podpisami obrazków (z niebieskimi 
ramkami).

2. Na początek 2 – dobieranie kart do zasad 
Rozłóżcie karty z zasadami i dopasowujcie do nich odpowiednie 
słówka. Utrudnienie polega na tym, że tym razem karty ze słów-
kami układacie tak, by były widoczne strony kart z podpisami  
z lukami (z czerwonymi ramkami). 

3. Jaka to litera? 
Rozłóżcie na stole kilka–kilkanaście kart ze słówkami, tak by 
były widoczne podpisy z lukami. Dziecko odgaduje, jakiej 
litery brakuje w podpisie obrazka. 
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żeglarz

 kucharz

 lekarz

 piekarz

pisarz

 rycerz

bibliotekarz

tancerz

Ćwiczenie 2. Połącz podpisy z obrazkami. 

Czy znasz inne nazwy zawodów? Narysuj na kartce galerię 
postaci, których nazwy kończą się na rz. 


