
Przykład konspektu lekcji - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne 

 
Klasa: IV a 
 

 
Data: 10.06.2021r. 
 

 
Numer kolejny lekcji: 16 
 

 
Temat zajęć: Ćwiczenia utrwalające reguły ortograficzne i pisownię wyrazów z „ó i u”. 
 
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: Uczniowie poznali zasady 
pisowni wyrazów z „ u i ó”.  
 
Cele ogólne: 

1. Usprawnianie funkcji analizarota wzrokowego i słuchowego oraz pamięci wzrokowej. 
Utrwalanie znajomości zasad pisowni wyrazów z „ ó i u” , wykorzystywanie wiedzy 
w praktyce, bogacenie słownika czynnego. 
 

Cele rewalidacyjne: 
1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach; 
2. Zachowanie się zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas zajęć; 
3. Kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy; 
4. Stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji; 
5. Doskonalenie koncentracji uwagi; 

 
 
„ Nacobezu”- „ na co będę zwracała uwagę”: 

1. Współpracujesz w grupie i przestrzegasz ustalonych reguł podczas pracy. 
2. Aktywne uczestniczysz w zajęciach; 
3. Stymulujesz i koordynujesz zaburzone funkcje; 
4. Doskonalisz koncentracje uwagi; 

 
Kompetencje Kluczowe: I, IV, V, VI. 

 
 
Środki dydaktyczne:   
- techniczne: laptopy, tablica multimedialna, projektor; 
- konwencjonalne: karty pracy, tekst opowiadania „Król i pszczółka”, zasady pisowni                
   z „ u i ó” 
 
Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów: podająca ( objaśnienia), aktywizująca            
( ćwiczenia interaktywne), praktyczna (   zapis) 
 
Formy: indywidualna , grupowa,  
 
 
Przebieg lekcji:  
1.Powitanie uczniów i gościa; 
2.Przypomnienie zasad zachowania podczas zajęć ( ważne słuchanie poleceń,  
   porozumiewanie się poprzez podnoszenie rączki i cierpliwe czekanie na wywołanie przez  
 



   nauczyciela); Zaprezentowanie uczniom
   piktogramów ( zawieszenie ich na tablicy);
 
3.Wyświetlenie na tablicy interaktywnej
*  „u” na początku wyrazów, wyjątki
* „ ó” piszemy, gdy wymienia się na: o,e,a;
*  „ó” piszemy w zakończeniach: 
     zasuwka ; 
*  „ó”  niewymienne- wyrazy, które należy zapamiętać;
*  „ u” piszemy w czasownikach

 
4.Korzystanie z programu Pisupisu.pl dla klasy IV na 
interaktywnej; 
 
                                 Ćwiczenie 1  Wymieniamy ó
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pisupisu.pl/klasa4/wymieniamy
 
 
 
 
 

ciela); Zaprezentowanie uczniom przebiegu zajęć w punktach za pomocą 
mów ( zawieszenie ich na tablicy); 

Wyświetlenie na tablicy interaktywnej zasad pisowni z „ ó”: 
, wyjątki: ósmy,ósemka, ów, ówdzie, ówczesny

gdy wymienia się na: o,e,a; 
w zakończeniach: -ów, -ówka, -ówna, wyjątki: odkuwka, okuwka, skuwka, 

wyrazy, które należy zapamiętać; 
w czasownikach w czasie teraźniejszym 

Korzystanie z programu Pisupisu.pl dla klasy IV na laptopach; sprawdzanie na 

Ćwiczenie 1  Wymieniamy ó- wpisywanka 

https://pisupisu.pl/klasa4/wymieniamy-o-wpisywanka 

przebiegu zajęć w punktach za pomocą  

ów, ówdzie, ówczesny; 

odkuwka, okuwka, skuwka,  

laptopach; sprawdzanie na tablicy 



 
 
 

Ćwiczenie 2 Znajdujemy wyrazy 
 
 

 
https://pisupisu.pl/klasa4/u-na
 
          Ćwiczenie 3  Znajdujemy wyrazy z „ u”

 

https://pisupisu.pl/klasa4/u-w

Ćwiczenie 2 Znajdujemy wyrazy z „ u” na początku

na-poczatku-wyrazu 

Ćwiczenie 3  Znajdujemy wyrazy z „ u” w zakończeniach czasowników
 

w-czasownikach 

z „ u” na początku 

 

w zakończeniach czasowników 



 
Ćwiczenie 4  

 

 
https://pisupisu.pl/klasa4/u-i
 

5. Praca na podstawie opowiadania „ Król i pszczółka”
 

Ćwiczenie 4  Wybieramy u czy ó – puzzle 
 

i-o-wybierz-puzzle-nowe-slowa 

Praca na podstawie opowiadania „ Król i pszczółka” 

 

 



 
https://pisupisu.pl/klasa4/u-i-o
 

6. Uzupełnianie karty pracy ( na 

Opowiadanie „Król i pszczółka”
Za górami, za lasami mieszkał sobie 
Miał on pałac, wokół mur
Jednak czuł się kiepsko, smutno
Bo w tym ulu to nie było żadnych 
Ani dwóch ani pół. 
Dnia pewnego, upalnego 
W czarno żółte śliczne sznurki swe 
Tu zerknęła, tam spojrzała, 
Widokami urzeczona wykrzyknęła zachwycona:
- Ach, gdybym ja mogła mieć dla siebie ten krajobraz!
Gdy ją ujrzał smutny król
Zaprosił ja na swój dwór:
- Pszczółko mała, co wyglądem swym 
Zastań tutaj, to na ciebie ten
- Król ma w sumie niezły 
Szczerość płynie z jego ust
Samej latać całkiem nudno,
Mieszkać tu nie będzie trudno.
Od tej pory, co dzień rano,
Gdy król siadał do śniadania,
O punkt ósmej na zegarze, 
pszczółka miód dawał w darze.
 

o-opowiadanie 

Uzupełnianie karty pracy ( na podstawie opowiadania „ Król i pszczółka”)

Opowiadanie „Król i pszczółka” 
, za lasami mieszkał sobie król. 

wokół mur, a w ogrodzie ul. 
smutno było mu, 

to nie było żadnych pszczół, 

 przyleciała pszczoła mała. 
W czarno żółte śliczne sznurki swe ubranko miała. 
Tu zerknęła, tam spojrzała, uśmiechnięta. 

wykrzyknęła zachwycona: 
Ach, gdybym ja mogła mieć dla siebie ten krajobraz! 

ł smutny król, 
swój dwór: 

mała, co wyglądem swym urzekasz, 
, to na ciebie ten ul czeka. 

niezły gust, 
ust, 

nudno, 
trudno. 

pory, co dzień rano, 
siadał do śniadania, 

na zegarze,  
dawał w darze.  

 

podstawie opowiadania „ Król i pszczółka”) 



Karta pracy 
Z opowiadania „ Król i pszczółka” wybierz po dwa wytłuszczone wyrazy i wpisz je do tabeli 
według wyznaczonej zasady pisowni.
Wyrazy z „ó” 
niewymiennym 

Wyrazy z „ ó” 
wymiennym ( o,a,e)

  
 

  
 

 
 

 
 

 
Ćwiczenie 5

 
 

 
https://pisupisu.pl/klasa4/pamieciowki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z opowiadania „ Król i pszczółka” wybierz po dwa wytłuszczone wyrazy i wpisz je do tabeli 
według wyznaczonej zasady pisowni. 

Wyrazy z „ ó” 
wymiennym ( o,a,e) 

Wyrazy z „u” na 
początku wyrazu 
 

 

Ćwiczenie 5  Szybkie dyktando z ó i u 

https://pisupisu.pl/klasa4/pamieciowki-dyktandowki-szybkie-dyktando-z-u

Z opowiadania „ Król i pszczółka” wybierz po dwa wytłuszczone wyrazy i wpisz je do tabeli 

 

u-i-o 



7. Samodzielne wykonanie karty pracy: 
 
Dopisz do podanych wyrazów z „ó” wymiennym jego wymiany oraz zaznacz ją. 
Podaj odpowiednią zasadę ortograficzną.  
 
stóg ...................................................................................................................... 
 
 gród - ..................................................................................................................... 
  
ziółko ..................................................................................................................... 
  
słój - ....................................................................................................................... 
  
wzór - .................................................................................................................... 
  
szóstka - ................................................................................................................. 
 
 wieczór - ................................................................................................................ 
  
komórka - .............................................................................................................. 
  
klasówka - ............................................................................................................. 
  
skrót - .................................................................................................................... 
  
powrót - .................................................................................................................  
 
siódemka - ............................................................................................................. 
  
trójka - ..................................................................................................................  
 
dwójka - ................................................................................................................. 
  
mrówka - .............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CZĘŚĆ KOŃCOWA 
 

8. Korzystanie z programu Wardwall
Trening umysłu 

 

https://wordwall.net/pl/resource/573968/polski/%c3%b3
 
 

Korzystanie z programu Wardwall dla klasy IV na tablicy interaktywnej.  
Trening umysłu – gra ,,Przebij balon” – ó wymienne

https://wordwall.net/pl/resource/573968/polski/%c3%b3-wymienne 

dla klasy IV na tablicy interaktywnej.  
ó wymienne 



 
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ  
 Przypomnienie zasad pisowni z ó.u   
Samoocena uczniów. 
Ocena aktywności uczniów w czasie zajęć 
 
 
 
 
9.Ewaluacja: dokańczanie zdań- ilustracje z planu lekcji ( piktogramów) 
       
      - Jeszcze muszę popracować nad……….., 
      - Umiem……….., 
      - Chcę się jeszcze nauczyć…………. . 
 
 
Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: udzielanie na bieżąco informacji zwrotnej w formie 
ustnej,  w trakcie wykonywania zadań indywidualnych i zbiorowych. 
 
 
Uwagi nauczyciela po zajęciach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opowiadanie „Król i pszczółka” 

Za górami, za lasami mieszkał sobie król. 

Miał on pałac, wokół mur, a w ogrodzie ul. 

Jednak czuł się kiepsko, smutno było mu, 

Bo w tym ulu to nie było żadnych pszczół, 

Ani dwóch ani pół. 

Dnia pewnego, upalnego przyleciała pszczoła mała. 

W czarno żółte śliczne sznurki swe ubranko miała. 

Tu zerknęła, tam spojrzała, uśmiechnięta. 

Widokami urzeczona wykrzyknęła zachwycona: 

- Ach, gdybym ja mogła mieć dla siebie ten krajobraz! 

Gdy ją ujrzał smutny król, 

Zaprosił ja na swój dwór: 

- Pszczółko mała, co wyglądem swym urzekasz, 

Zastań tutaj, to na ciebie ten ul czeka. 

- Król ma w sumie niezły gust, 

Szczerość płynie z jego ust, 

Samej latać całkiem nudno, 

Mieszkać tu nie będzie trudno. 

Od tej pory, co dzień rano, 

Gdy król siadał do śniadania, 

O punkt ósmej na zegarze,  

pszczółka miód dawał w darze. 

 

 



 

Karta pracy 

Z opowiadania „ Król i pszczółka” wybierz po dwa wytłuszczone wyrazy i wpisz je do tabeli 
według wyznaczonej zasady pisowni. 

Wyrazy z „ó” 
niewymiennym 

Wyrazy z „ ó” 
wymiennym ( o,a,e) 

Wyrazy z „u” na 
początku wyrazu 

  
 

 

  
 

 

 

 


