
REGULAMIN
II KONKURSU „ORTOGRAFICZNE  ŁAMIGŁÓWKI. PIERWSZE KROKI”

Opracowanie: Violetta Piasecka  PPP5, PTD
Kamila Talaśka  PPP5

Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki. Pierwsze kroki” organizowany jest już po raz 
drugi.  Przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas  II  i  III  szkoły  podstawowej  z  grupy  ryzyka 
dysleksji.  Stanowi  rozszerzenie  „Ortograficznych  Łamigłówek”,  przeznaczonych  dla 
starszych klas szkoły podstawowej. 

CEL GŁÓWNY:
Zapobieganie  występowaniu  specyficznych  trudności   w  czytaniu  i  pisaniu  na 

późniejszych etapach edukacyjnych.

Cele szczegółowe:
• Usprawnianie techniki czytania i pisania na najwcześniejszym etapie.
• Poprawa znajomości  podstawowych  zasad  pisowni oraz umiejętności  zastosowania 

ich w praktyce.
• Rozwijanie słownictwa, czytania ze zrozumieniem, myślenia logicznego.
• Zwiększenie wiary we własne możliwości i podniesienie samooceny.
• Zmotywowanie do dodatkowej pracy w szkole i w domu.

MATERIAŁ ORTOGRAFICZNY:
1. Wielka litera w pisowni na początku zdań i w nazwach własnych. 
2. Podstawowe wyrazy z ó wymiennym i niewymiennym. 
3. Podstawowe wyrazy z rz wymiennym i niewymiennym.
4. Podstawowe wyrazy z ż wymiennym i niewymiennym.
5. Podstawowe wyrazy z h i ch.
6. Podstawowe wyrazy z u na początku i końcu wyrazów, końcówką –uje w czasowniku.

RODZAJE ZADAŃ:
- kolorowanie obrazka wg kodu, 
- podpisywanie obrazków,
- uzupełnianie luk w wyrazach z trudnościami ortograficznymi 
- uzupełnianie zdań wyrazami,
- układanie zdań z wyrazów, 
- wyszukiwanie wyrazów w ciągu liter i w diagramach,
- tworzenie wyrazów z liter, sylab,
- rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek,
- rozwiązywanie labiryntów wyrazowych.

PRACA PLASTYCZNA:
• Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie zobowiązani są do wykonania jednej z 

zaproponowanych prac plastycznych:
- ortograficzne zakładki do książki,
- ortograficzne magnetyczne rybki (na których znajdą się wyrazy z lukami). 

• Prace oceniane są w trakcie konkursu. 
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• Uczniowie mogą zdobyć za nie od 1 do 10 pkt., zdobyte punkty dolicza się później do 
punktów uzyskanych za test konkursowy.

• Uczeń, który nie wykonał pracy plastycznej może wziąć udział w konkursie, jedynie 
nie  otrzymuje  dodatkowych  punktów  za  tę  pracę  doliczanych  do  ogólnej  liczby 
zdobytych punktów za test konkursowy. 

• Wcześniejsze wykonanie i dostarczenie na konkurs pracy nie jest warunkiem 
koniecznym udziału w konkursie, ma jedynie pomóc w przygotowaniu się 
uczestników oraz stanowić szansę na zdobycie dodatkowych punktów.

Uwaga! W tym roku organizatorzy  konkursu zapewniają  jedynie  dyplomy. W gestii 
koordynatorów terenowych leży pozyskanie środków / zdobycie sponsorów na sfinansowanie 
nagród dla zwycięzców oraz gadżetów  dla pozostałych uczestników. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
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