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Poprawna pisownia jest jednym z podstawowych warunków efektywności przekazu 

informacji za pomocą tekstu pisanego. Podstawowym zadaniem szkoły w okresie 

wczesnoszkolnym jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną część procesu 

poprawnego pisania stanowi ortografia, której opanowanie wymaga dużo systematycznej i 

wytrwałej pracy. 

         Praca nad prawidłowym opanowaniem ortografii wymaga wiele trudu i wysiłku zarówno ze 

strony ucznia jak i nauczyciela. Jej skuteczność zależy jednak od wielu czynników do których 

należą min: koncentracja uwagi, technika czytania, znajomość zasad ortograficznych i 

gramatycznych, koordynacja wzrokowo – słuchowa, zdolność logicznego myślenia. 

      Nabycie umiejętności poprawnego pisania w toku pierwszych lat nauki 

szkolnej ułatwia dzieciom zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. W klasach 

młodszych uczniowie mają często kłopoty z poprawnym, pod względem ortograficznym, zapisem 

wyrazów. Zdarza się, że ćwiczenia ortograficzne,  są dla nich monotonne i nudne, a ortografia 

wydaje im się bardzo trudna. 

Innowacja ma na celu kształtowanie nawyków ortograficznych u uczniów klas młodszych, 

prowadzenie nauki ortografii poprzez zabawę, która  zwiększy zainteresowanie 

uczniów ortografią, rozbudzi zaangażowanie i motywację do pracy i przezwyciężania  

trudności     Stosowanie różnych form zabaw takich jak np. bajki, rymowanki, rebusy, zagadki, gry 

dydaktyczne, krzyżówki czy łamigłówki pobudzi wyobraźnię i sferę uczuciową dzieci zwiększając 

ich zaangażowanie emocjonalne i poznawcze.  

W celu ułatwienia trudnej sztuki nauczania ortografii, w innowacji zaprezentowano takie 

metody pracy, które mają na celu rozwój myślenia konkretno - obrazowego i praktyczny charakter 

nauki ortografii. Poziom myślenia i innych procesów poznawczych uczniów okresu 

wczesnoszkolnego wymaga organizowania na zajęciach działalności manipulacyjno - umysłowej z 

aktywnością poznawczą, przy wysokim poziomie motywacji i aktywności to warunek osiągnięcia 

pozytywnych efektów w nauczaniu ortografii. Takie możliwości stwarza stosowanie w procesie 

nauczania ortografii gier i zabaw dydaktycznych. Zaproponowany zestaw zabaw, zadań, ćwiczeń 

ortograficznych, atrakcyjne środki dydaktyczne tj. bajki, rymowanki, wierszyki, zagadki, rebusy, 

dostarczą uczniom wielu bodźców. Będą sprzyjały wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania. 

Opanowanie umiejętności ortograficznych ułatwi uczniom także pokonanie trudności w czasie 

pracy z tekstem, podczas samodzielnego lub zbiorowego redagowania wypowiedzi pisemnych. 

Opracowane i zgromadzone słownictwo pozwoli wykształcić umiejętności i nawyki 

ortograficznego pisania. 

  

 

 


