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O czym jest ta książka? 
Na przykładach pokazuje, jak wyobraźnia plastyczna może pomagać 
w nauce ortografii. Znajdziesz tu obrazki do 160 wyrazów z „ó”, „u”, 
„ch”, „h”, „ż”, „rz”. 

Indeks zilustrowanych słów znajduje się na stronie 182.

Ponieważ ortografią rządzą zasady, im poświęcona jest druga część 
książki. Czy reguł jest dużo? A może da się je policzyć na palcach 
jednej ręki? Zajrzyj na stronę 167!

Dla kogo jest ta książka? 
Skierowana jest do osób, które uczą się ortografii.  
Prawdopodobnie najchętniej sięgną po nią dzieci, ale jeśli dorosły 
uzna, że litera R z brzuszkiem pomalowanym w paski przypomina 
marynarza, dostarczy ona wiele radości także jemu.

Jak korzystać z książki? 
Możesz po prostu zapamiętać obrazki, możesz je odwzorować lub 
narysować swoje. Na każdej stronie jest miejsce na Twoją twórczość, 
oznaczyłam je     .  Traktuj tę książkę jak zeszyt ćwiczeń, który pozwala 
na doskonalenie metody. Jeśli nabędziesz wprawy, łatwiej wyobrazisz 
sobie inne trudne wyrazy. Większość obrazków jest czarno-biała,  
ale Ty możesz używać kolorów. 
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Słownik
ortogra� czny

Kulisy warsztatu
Rysując, swobodnie wybieram między WIELKIMI i małymi literami.

Zdarza mi się o dwuznaku myśleć – więcej	niż	jeden	znak, 
co pozwala na wielokrotne powtarzanie (na obrazku!) liter 
(np. „R” w wydarzeniach,	s. 158). 

Chętnie korzystam też z możliwości, częściej stosowanej w piśmie 
odręcznym, zapisywania „ż” jako „z” z poziomą kreską pośrodku („z”).

Dobre rady
Rysując obrazki ortografi czne, nie szukaj odległych skojarzeń. 
Powiązanie wizualizacji ze znaczeniem ma ułatwić zapamiętywanie. 
Z jednym rysunkiem możesz kojarzyć kilka wyrazów. 

Baw się, rysuj, nie zastanawiaj się, czy potrafi sz. Czasem stworzysz 
kilka obrazków i z żadnego nie zechcesz zrezygnować, bo je polubisz. 
Może się też zdarzyć, że nic nie wymyślisz albo będziesz się zmagać 
z wieloma pomysłami, ale żaden Cię nie zadowoli (u mnie tak było 
ze słowem charyzmatyczny,	s. 157). Ważne, że dzięki zaangażowaniu 
wyobraźni i radości tworzenia, każda próba ułatwia zapamiętanie 
pisowni. 

Nie przejmuj się zanadto, jeśli Twoje obrazki nie będą czytelne dla 
innych. Cóż, ja niektóre podpisałam. Pamiętaj, rysujesz głównie 
dla siebie. 
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Jak rysować obrazki ortograficzne? 
 z Wybierz wyraz, który chcesz narysować. 

 z Jeśli nie ma go w tej książce, odszukaj go w słowniku 
ortograficznym. 

 z Zwróć uwagę na charakterystyczne elementy znaków stanowią-
cych trudność ortograficzną (kropka, kreska, jedna litera, dwu-
znak…). W przypadku „rz” i „ch”, rysując, warto skupić się na „r” i „c”.

 z Spróbuj w znaczeniu wyrazu lub skojarzeniach z nim związanych 
dostrzec cechę przywodzącą na myśl znak do zapamiętania, np.:

•	 róża – nareszcie wiem, po co ma kolce – kolec nad „o”, 
kolec w „z” (s. 7)

•	 przyprawy – zwykle pieprz i sól – potrzebny dwuznak (s. 86)
•	 ucho – „c” – małżowina (s. 113)
•	 córka – miewa kucyk – kreska z kokardą nad „o” (s. 8)
•	 dojrzały – od osiemnastu lat – dwuznak (s. 71)
•	 żona – ma świętą cierpliwość – aureola zamiast kropki (s. 23)
•	 mąż – miewa wąsy – narysujmy mu je (s. 22)
•	 jeż – zwija się, gdy się boi – kolczasta kula zamiast kropki (s. 66)
•	 Jerzy – Święty walczył ze smokiem – „r” – dzida, „z” – smok (s. 67)
•	 rządzić, czyli dyrygować – „r” trzyma batutę (s. 127)
•	 żołnierz – celnie strzela – kropka z „ż” w centrum tarczy; 

strzela z czegoś – Na	ramię	broń! – „rz” na końcu wyrazu (s. 99)
•	 przyjaciółki – chodzą parami – dwuznak „rz”, „ó” – Jeden	za	

wszystkich,	wszyscy	za	jednego	(s. 134)
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Mam reguły w garści
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wymienia się na

w
 zakończeniach

Wyrazy z „ó” 
niewymiennym, 
np. ogólny, 
trzeba zapamiętać.

ó
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-ówna

w kilku 

wyrazach, np.: 

ósemka
ósmy
ów
ówczesny
ówcześnie
ówdzie

pierwsza litera

lodówka
kreskówka
małomówna
Kucówna
zeszytów
Kraków 

lód
lody

ostatnia litera

móc
mogę

niósł
nieść

pióro
pierze

wrócić
wracać

mówić
mawiać

NIGDY

zasuwka, 
wsuwka, skuwka

170

.

Odszukaj w słowniku ortografi cznym lub podręczniku informacje 
na temat zakresu użycia litery ó. Sprawdź, czy wszystkie uwzględ-
niono na schemacie. Uzupełnij tabelę przykładami.

ó wymienia się na o, e, a ó w zakończeniach -ów, -ówna, 
-ówka
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abażur 78
aferzysta 79
bagaż 21
błahy 161
bohater 95
Bóg 142
Bug 143
buty 50
cecha 90
charyzmatyczny 157
chleb 38
chłodno 39
chmura 112
chochoł 163
chodzić 114
choinka 94
chorągiewka 65
chór 107
cicho 109
ciężar 116
córka 8
czubek 151
dojrzały 71
druh 128
drzewo 32
dżem 49
fi liżanka 156
główka 104
góra 115
grzyb 119
haczyk 117
haft 64
hamak 53
herbata 31
herbatnik 155
historia 164
histeria 165
hokej 20
hotel 58
hulajnoga 59

jarzyć się 42
jarzyna 122
jaskółka 56
Jerzy 67
jeż 66
jeżyna 123
karze 136
każe 137
kochać 101
kocur 138
kołnierz 54
korzenie 33
korzyści 74
kościół 63
kożuch 70
krówka 81
kruk 135
krzesło 150
książka 92
Księżyc 93
która 145
kukułka 82
lekarz 146
lektura 144
leżeć 25
lód 69
ludzie 68
łódź 131
łyżka 13
łyżwy  118
makówka 18
marynarz 148
marzyć 125
maże 124
mąż 22
mężczyzna 141
młodzież 140
morze 14
możesz 15
mrówka 80

Indeks wyrazów

183

mróz 47
nasturcja 166
niższy 85
nożyczki 24
nurzać się 41
nuty 133
obrót  17
obwód 55
odprężyć się 153
ogół 130
ogórek 106
oprzeć się 88
orzech 87
pasażer 129
patrzeć 76
pióro 105
plaża 16
porzeczka 45
pożar 160
pożegnać 75
pożyczka 44
późno 35
pruć 19
przekazać 132
przyjaciółki 134
przyprawy 86
róża 7
różowy 149
rzadka 162
rządzić 127
rzepa 26
schody 48
schodzić 84
schowek 110
skrzydła 89
skrzypce 60
skuwka 72
słuchać 111
smażyć 147
sporządzić 51
spódnica 12
sprężyć się 152
sprzączka 73

sprzątać 62
stalówka 103
śnieżka 46
świeży 10
talerz 57
ucho 113
uogólniać 130
uważać 139
uważny 83
wahadło 102
warzywo 122
wąż 36
wierzch 91
wierzyć 29
wietrzyć 37
wieża 28
witraż 27
wrażenie 9
wróbel 108
wrzeć 43
wschód 154
wsuwka 121
wydarzenia 158
wyobrażać sobie 11
wyrzucać 96
wyższy 85
wzgórza 30
zachód 154
zasuwka 120
zawrócić 17
znużony 40
źródło 52
żałować 97
żądać 126
żołądź 100
żołnierz 99
żona 23
żółty 34
żuchwa 61
żuć 61
życie 159
życzenia 98
żyrafa 77


