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Strefa Ortograffiti 

Autor projektu: Elwira Berej 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: uczniowie klas I-III 

Potrzebne materiały:  

 Ortograffiti do wszystkich poziomów. 

Czas realizacji: podczas uroczystości typu Święto Szkoły, Festyn Szkolny, Dni 

Otwarte, Dzień Dziecka 

Przygotowanie: miesiąc 

Cele:  

 powtórzenie i utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h,  

 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

 budowanie wiary w siebie. 

 

Opis projektu: 

 

W trakcie roku szkolnego mamy do czynienia z uroczystościami typu Święto Szkoły, 

Festyn Szkolny, Dni Otwarte, Dzień Dziecka. Warto zachęcić uczestników Klubów 

Ortograffiti do przygotowania podczas tych imprez Strefy Ortograffiti, w której 

klubowicze będą zachęcali swoje koleżanki i kolegów do zgłębiania tajników ortografii 

poprzez zabawę. Pochwalą się także swoimi osiągnięciami, pokażą prace, które 

wykonali. Kluby Ortograffiti są doskonałym przykładem efektywnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, co jest ważne dla rodziców wybierających szkołę dla swoich pociech. 

 

 
 

W Strefie Ortograffiti znajdą się na przykład takie atrakcje dla uczestników, jak: 

 Ortograficzne lapbooki (patrz projekt Ortograficzne lapbooki), 



 

PROJEKTY ORTOGRAFFITI DLA KLAS I-III  

 

 

 Ortograficzne limeryki (patrz projekt Ortograficzne limeryki), 

 Kalambury ortograficzne (patrz projekt Kalambury ortograficzne), 

 Ortograficzne ZOO (patrz projekt Ortograficzne ZOO), 

 warzywno-owocowe przekąski (projekt  Z Ortograffiti smacznie i zdrowo!). 

 

Do przygotowania Strefy Ortograffiti warto zaangażować kilka Klubów Ortograffiti, co 

będzie także świetnym sposobem na integrację uczniów naszej szkoły. Zaczynamy 

od podzielenia uczniów na 2, 3-osobowe grupy, które zajmą się przygotowaniem, 

przeprowadzeniem i podsumowaniem poszczególnych atrakcji. 

Uczniowie muszą pamiętać o ustaleniu i zadbaniu o:  

 miejsce, w którym znajdzie się Strefa Ortograffiti i niezbędne materiały,  

 harmonogram spotkań swojej grupy, 

 listę gości, których chcą zaprosić, 

 promocję Strefy Ortograffiti przy pomocy plakatów, ulotek, informacji na 

stronie internetowej szkoły i na portalach społecznościowych, 

 o to, aby Strefa Ortograffiti zachęcała gości do dłuższego w niej pozostania.  
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Starsi młodszym 

Autor projektu: Marta Kuczyńska 

Miejsce realizacji: szkoła podstawowa  

Dla kogo: uczniowie klas I-VIII 

Potrzebne materiały: 

 karty Ortobratki, 

 księga bajek terapeutycznych lub przewodnik nauczyciela do serii Ortograffiti  

z Bratkiem do klas I, II, III; bajka “O narodzinach Bartka” (klasa I), bajka “O 

tym, jak ortobratki pomogły Zosi zapamiętać to, że “ó” wymienia się na “o” 

(klasa II) oraz bajka “O tym, że ściąga dobrego ortografka to oszukana 

sprawka” (klasa III), 

 maskotka Bratka, 

 alfabet sensoryczny Ortograffiti, 

 materiały plastyczne: markery, flamastry, kredki, kolorowe karteczki, kartony, 

nakrętki po butelkach, plastelina, nożyce, klej, farby, zakreślacze, 

 piłka do siatkówki, 

 baloniki w różnych kolorach, 

 kostki do gry w różnych rozmiarach, 

 słownik ortograficzny, 

 małe i duże kartoniki z zapisanymi wyrazami z trudnością ortograficzną lub 

karty ortomagiczne (wyrazy na paskach), 

 dyplomy przygotowane dla uczestników konkursów ortograficznych. 

Czas realizacji: cały rok szkolny 

Przygotowanie: 30 minut 

Cele:  

 odkrywanie mocnych stron oraz wzrost poczucia własnej wartości u uczniów, 

 uwrażliwianie na potrzeby innych osób, wdrażanie do wolontariatu, 

 rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, 

 utrwalanie zasad pisowni, 

 rozwijanie tempa, techniki czytania, właściwej intonacji, 

 promowanie czytelnictwa. 

 

Opis projektu: 

 

Uczestnikami projektu są uczniowie klas IV-VIII, uczestnicy Klubów Ortograffiti oraz 

uczniowie klas I-III, do których uczniowie starsi, pod opieką nauczyciela 

prowadzącego, kierują swoje działania. Projekt jest otwarty na szerszą część 

społeczności szkolnej, a jego realizacja przynosi wymierną korzyść zarówno 

starszym uczniom, którzy występują w nim w charakterze organizatorów, jak  
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i młodszym, będącym uczestnikami zabaw odbywających się w ramach projektu. 

Uczniowie starsi, najlepiej z klas V-VI oraz VII-VIII mają za zadanie przygotować 

zabawy i konkursy ortograficzne utrwalające prawidłową pisownię dla uczniów z klas 

młodszych. Jedno zadanie/przedsięwzięcie zaplanowane jest na jeden miesiąc roku 

szkolnego i w zależności od wybranej formy jest przeznaczone dla całej klasy lub 

grupy dzieci z danej klasy np. dla uczestników Klubu Przyjaciół Bratka. Wszystkie 

zadania przygotowane w ramach projektu są dostosowane do wieku odbiorców oraz 

sprzyjają utrwalaniu zasad ortograficznych. Uczniowie starsi dzięki temu, że 

przygotowują zadania, zgłębiają tajniki ortografii oraz doskonalą tempo i technikę 

czytania, a przede wszystkim budują poczucie własnej wartości. Dużą 

korzyścią  tego projektu jest też integracja środowiska uczniów młodszych  

i starszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania na każdy miesiąc, począwszy od września 

1. Czytanie na szkoły powitanie (wrzesień). Uczniowie starsi udają się do wybranej 

klasy pierwszej, gdzie czytają dzieciom bajkę “O narodzinach Bratka”. Następnie 

każde z dzieci uczestniczących w zajęciach wita się z maskotką Bratka. 

Pierwszoklasiści rysują postać Bratka lub ilustrują wspomnienie z wakacji. Z prac 

dzieci powstaje okolicznościowa wystawa. Dodatkowo organizatorzy prowadzą 

rozmowę z pierwszoklasistami dotyczącą rozpoczęcia nauki w szkole, znajomości 

liter (prezentują alfabet sensoryczny). 

2. Konkurs Zakładka dla Bratka (październik). Uczniowie wcielają się w rolę 

organizatorów konkursu plastycznego dla najmłodszych, który przygotowany jest  

w ramach obchodów “Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji”. Konkurs 

przeznaczony jest dla uczniów klas II-IV. Młodsi uczniowie wykonują i ozdabiają 

zakładkę do książki, czwartoklasiści umieszczają na niej dodatkowo wyrazy  
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z trudnością ortograficzną. Po ocenieniu prac następuje wręczenie dyplomów 

i drobnych nagród oraz wyeksponowanie zakładek na wystawie pokonkursowej na 

przykład w bibliotece szkolnej lub zorganizowanie kiermaszu, podczas którego 

zakładki są sprzedawane. 

 

3. Odlotowy konkurs Ortobratkowy (listopad). 

 
 

Konkurs organizują starsi uczniowie w wybranym Klubie Przyjaciół Bratka  

w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Do przeprowadzenia 

konkursu niezbędne są karty “Ortobratki”, w zależności od liczby uczestników 2-4 

zestawy. Uczniowie organizujący konkurs ustalają reguły współzawodnictwa, dbają  

o przebieg zadania. Rozgrywka rozpoczyna się od tego, grają dwie lub więcej 

(zależnie od liczby uczestników) pary uczniów. Wygrany z jednej pary gra  

z wygranym z drugiej pary itd. Można też wyłonić trzecie i czwarte miejsce. 

Zwycięska drużyna wybiera w nagrodę zabawę lub edukacyjną grę planszową, które 

są wykorzystane na zakończenie zajęć.  

 

4. Mania ortograficznego grania czyli tworzymy planszówkę (grudzień). Zadanie 

realizowane jest w grupach złożonych z uczniów klas IV. Organizatorzy inicjują 

podczas zajęć terapeutycznych zabawę w samodzielne tworzenie planszowych gier 

ortograficznych przez młodszych kolegów. Uczestnicy mają do dyspozycji materiały 

plastyczne. Wykonują grę, opracowują zasady gry oraz testują ją przy pomocy 

starszych kolegów. Przykładowa gra ortograficzna (na zdjęciu): na planszy rozłożone 

są karteczki w trzech kolorach, na których po jednej stronie widnieje cyfra 

oznaczająca kolejne pole, na odwrocie zapisane są wyrazy z luką. Gracze poruszają 

sią po planszy pionkami wykonanymi z nakrętek i plasteliny, wykorzystują kostkę do 

gry planszowej. Odkrywają wyraz, na którym stają pionkiem, zbierają punkty za 

każdy prawidłowo uzupełniony wyraz. 
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5. Mania ortograficznego grania czyli dywanik ortograficzny (styczeń). Podobnie 

jak przy tworzeniu gry planszowej uczniowie starsi inicjują wśród młodszych kolegów 

wykonanie gry w postaci dywanika. Tym razem w wykonanie zadania może się 

włączyć cała klasa, na przykład uczniowie klasy III. Początkowo uczniowie zostają 

podzieleni na grupy - każda grupa wykonuje jedno pole gry. Na każdym polu (kartka 

A4) zapisane jest jedno pytanie dotyczące pisowni danego wyrazu na przykład: jak 

się pisze wyraz “burza”?, znajdź wyraz, w którym “ó” wymienia się na “o”  

w wyrazie  “słój”, kiedy piszemy “u”? itp. Pola dodatkowo ozdobione są rysunkami 

pomocniczymi. Najważniejszą zasadą zabawy jest to, by każde dziecko wykonało 

swoje pole gry na kartce, która wcześniej została oznaczona numerem. Następnie 

pola (kartki) układane są kolejno na podłodze, tworząc dywanik. Do gry potrzebna 

jest duża kostka. Uczniowie rzucają kostką następnie podchodzą do pola z 

wyrzuconym numerem i odpowiadają na pytania. Organizatorzy wraz z nauczycielem 

mogą urozmaicić grę, wprowadzając zabawę w dodawanie, odejmowanie, mnożenie 

wyniku. Jeśli na przykład kostka wskaże 6, to można dać polecenie "dodaj dwa do 

wylosowanego wyniku". Wtedy wylosowane zostanie pole z numerem osiem, które 

jeszcze nie było wykorzystane. Podobnie, gdy kostka wskaże 4, polecamy pomnożyć 

4 przez 3, co da pole nr 12.  
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6. Rymowanki dla kolegi i koleżanki (luty). W zadaniu może uczestniczyć cała 

klasa lub grupa dzieci. Starsi uczniowie odczytują dzieciom wybrane rymowanki 

Bratka, zamieszczone w serii “Ortografiiti z Bratkiem”. Następnie zapisują na tablicy 

swoje propozycje wyrazów lub wpisują na karteczki samoprzylepne wyrazy 

zgłaszane przez uczniów i przyklejają je na tablicy. Wspólnie z dziećmi 

tworzą  własne, proste rymowanki. Utworzone wierszyki są zapisane  

i wyeksponowane w klasie. Najciekawsze można zamieścić w gazetce szkolnej. 

 

7. Jak opanować trudne słówka radzi mądra sówka (marzec). Uczniowie starsi 

organizują wraz z nauczycielem akcję edukacyjną, podczas której na dowolnych 

zajęciach uczą młodszych kolegów tworzenia map myśli. Uczestnicy w zespołach 

wykonują mapy myśli lub plakaty, na których umieszczone są wyrazy z trudnością 

ortograficzną, pogrupowane tematycznie na przykład kolory, zwierzęta, rośliny, 

rzeczy itp. Mapy myśli i/lub plakaty ortograficzne zostają wyeksponowane na 

wystawie na korytarzu szkolnym. 
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8. Czytanie i rysowanie czyli Dnia Książki świętowanie (kwiecień). W celu 

realizacji tego zadania uczniowie starsi odwiedzają najmłodszych uczniów w ich 

klasie, bądź zapraszają dzieci do szkolnej biblioteki. Wraz z nauczycielami czytają 

uczniom ulubione, najbardziej poczytne bajki ze szkolnej biblioteki lub wybrane 

bajeczki z Księgi bajek terapeutycznych Bratka. Podczas słuchania uczniowie tworzą 

ilustracje, następnie zawieszają je na przygotowanej tablicy. W klasach starszych, na 

przykład III, uczniowie przeprowadzają minikonkurs w postaci wyszukiwania przez 

uczestników w tekstach bajek i opowiadań wyrazów z trudnością ortograficzną  

i układania zdań z tymi wyrazami.  

 

9. Granie w ortograficzne zbijanie (maj). W maju, który sprzyja organizacji zajęć na 

świeżym powietrzu, uczniowie organizują przy pomocy nauczyciela rozgrywki  

w popularny “Zbijak”, inaczej zwany grą w “Dwa ognie”. Do zabawy zaproszona jest 

jedna klasa młodsza. Gra nabiera edukacyjnego wymiaru dzięki temu, że każdy 

uczestnik ma przyczepiony do ubrania (na przykład przy pomocy taśmy dwustronnej) 

kartonik z zapisanym wyrazem z trudnością ortograficzną. Można też 

wykorzystać  podłużne kartoniki z zestawu Kart ortomagicznych. Każdy uczeń, który 

trafi piłką koleżankę lub kolegę ma za zadanie wyjaśnić pisownię wyrazu, który 

znajduje się na ubraniu osoby trafionej.   

 

10. Ortograficzne baloniki przebijają smyki (czerwiec). Z okazji Dnia 

Dziecka  uczniowie starsi dmuchają kolorowe baloniki, w których umieszczają małe 

kartoniki z zapisanymi wyrazami trudnymi pod względem ortograficznym. Uczniowie 

odwiedzają klasę lub grupę dzieci i organizują zabawę polegającą na przebijaniu 

przez dzieci baloników i odczytywaniu trudnych wyrazów oraz wyjaśnieniu ich 

pisowni. Każdy uczeń uczestniczący w zabawie otrzymuje w nagrodę minicukierek 

lub lizak. 
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 Pozytywne myśli Bratka  

Autor projektu: Izabela Mańkowska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: dla całej społeczności szkolnej: uczniów klas młodszych i starszych, 

nauczycieli, rodziców oraz gości 

Potrzebne materiały:  

 duża tablica,    

 kolorowa kreda, 

 Księga Bratka.  

Czas realizacji: cały rok 

Cele:  

 budowanie pozytywnej atmosfery wśród uczniów,  

 zachęcenie do odwiedzania kącika relaksacyjnego i sięgania po książkę, 

 kształtowanie pozytywnego myślenia,  

 wywołanie zaciekawienia, pretekstu do dyskusji i refleksji. 

 

Opis projektu: 

 

Na ścianie korytarza, przed Klubem Przyjaciół Bratka (miejscem, gdzie odbywają się 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), znajduje się duża tablica. Tuż obok tablicy 

mieści się również kącik relaksacyjny - wygodne pufy do siedzenia oraz stoliczek  

z książkami do czytania. Systematycznie, w każdy poniedziałek, terapeuta zapisuje 

na tej tablicy pozytywne myśli Bratka z Księgi Bratka. Terapeuta może włączyć do 

współpracy uczniów lub innych nauczycieli. Pięknie sprawdza się współpraca  

z nauczycielem plastyki, który wzbogaca tekst oprawą plastyczną.  

 

Na pomysł z tablicą żywo reagują uczniowie młodszych i starszych klas. Proszą  

o dopisanie jakiejś myśli albo sami uzupełniają rozpoczęte zdania lub rysunki.  
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Oto kilka propozycji pozytywnych myśli Bratka: 

1. Uśmiechnij się i podziel się swoim uśmiechem z innymi!  

2. Zima! Biało! Mróz! A u nas ciepło i radośnie! Ciepełka Wam życzę na cały 

Tydzień!  

3. Teraz jest dobry czas na uśmiech! 

4. Życzę Wam Wesołych Świąt! Wracajcie zdrowi i uśmiechnięci! 

5. Jestem wdzięczny za:……………… (tutaj uczniowie sami dopisują 

zakończenie). 
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 Galeria Bratka   

Autor projektu: Izabela Mańkowska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: uczniowie klas młodszych i starszych 

Potrzebne materiały:  

 zdjęcia,    

 prace plastyczne zgodne z tematyką wystawy, 

 kącik relaksacyjny.  

Czas realizacji: cały rok 

Cele:  

 stworzenie miejsca wspólnych spotkań, 

 budzenie ciekawości poznawczej, 

 zachęta do czytania. 

 

Opis projektu: 

 

 
 

Galeria Bratka to wyjątkowe miejsce, gdzie można pooglądać zdjęcia z podróży 

Bratka, zrelaksować się na wygodnych pufach i skorzystać z przygotowanych 

książek. Galeria mieści się na holu szkolnym, obok są drzwi do Klubu Przyjaciół 

Bratka, drugie do sali lustrzanej, w której na długiej przerwie odbywa się akcja - 

Bratek czyta dzieciom. Wszystko zatem stanowi spójny obszar, który można nazwać 

zakątkiem terapeutycznym. Galeria powstała w ramach obchodów Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji. Uroczystego otwarcia dokonali Pani Wicedyrektor, 

zaproszeni goście i nasi uczniowie.  

Tytuł aktualnej wystawy brzmi: Niesamowite podróże Bratka. Wystawa jest wynikiem 

kilkuletnich podróży, jakie odbywały z Bratkiem (maskotką) dzieci, rodzice, 

nauczyciele i ich rodziny.  
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Bratek - podróżnik ma dla dzieci wyjątkowe znaczenie. Maskotka Bratka jest nagrodą 

za całoroczną pracę terapeutyczną na zajęciach. Jest rodzajem motywatora. Dzieci, 

chcąc ją uzyskać, pracują wytrwale według przyjętych kryteriów. Sukcesywnie 

wzmacniane za swój wysiłek, zdobywają żetony, które potem mogą wymienić na 

maskotkę Bratka. I to jest moment rozpoczęcia przygody, jaką są podróże  

z Bratkiem. Maskotkę Bratka można również zdobyć w konkursach szkolnych. 

Otrzymują ją też wyjątkowe osoby, prawdziwi entuzjaści Bratka.  

 

 

 



 

PROJEKTY ORTOGRAFFITI DLA KLAS I-III  

 

 

 

Wystawa w Galerii Bratka  

Autor projektu: Izabela Mańkowska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: wszyscy uczniowie szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem klasy, do 

której uczęszcza autor wystawy  

Potrzebne materiały:  

 Galeria Bratka, czyli miejsce wygospodarowane na holu szkolnym w postaci 

na przykład tablicy korkowej,   

 prace plastyczne dziecka - autora wystawy, 

 zaproszenia dla wychowawców i kolegów z klasy.  

Czas realizacji: dowolny 

Cele:  

 integracja zespołu klasowego oraz społeczności szkolnej, 

 rozwijanie mocnych stron ucznia, 

 kształtowanie samooceny i wiary we własne możliwości, 

 poczucie sukcesu.  

Opis projektu: 

 

Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie trzeciej zauważyłam u Majki 

niezwykły talent plastyczny. Kiedy dziewczynka rysowała, cała jej twarz jaśniała. 

Wyraźnie cieszyła ją sama czynność malowania. Emanowało z niej zadowolenie,  

a nawet ekscytacja. Podczas tworzenia opowiadała z niesamowitym ożywieniem  

o swoich pracach.  

 

Któregoś dnia zapytałam, czy nie zechciałaby wystawić swoich prac w naszej 

szkolnej Galerii Bratka? Z radością przyjęła ten pomysł i już na następne zajęcia 

przyniosła z domu piękne prace plastyczne. Każda praca była opatrzona karteczką  

z tytułem, a na dużych kartkach był wydrukowany tytuł wystawy oraz imię i nazwisko 

twórczyni. Wszyscy klubowicze byli wręcz zachwyceni. Razem wzięliśmy się do  

 

pracy i stworzyliśmy piękną ekspozycję prac Majki. Wszyscy czuliśmy się 

współautorami galerii. W końcu wspólna praca przy tworzeniu wystawy to coś 

fantastycznego i zupełnie niecodziennego!  

 

Kolejnym krokiem w realizacji naszego celu było zaproszenie wychowawcy i dzieci  

z klasy Majki oraz z innych klas do odwiedzenia wystawy. Zaproszenia zostały 

wykonane na zajęciach w Klubie Przyjaciół Bratka. Zaproszenie dla wychowawcy  

i kolegów z klasy wręczyła razem ze mną autorka wystawy, natomiast zaproszenia 
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dla pozostałej społeczności szkolnej zostały rozwieszone przez kolegów z grupy na 

korytarzach szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie indywidualnej wystawy prac Majki okazało się znakomitym 

pomysłem na pozytywne wzmocnienie mocnych stron dziewczynki. Była zadowolona 

i dumna z siebie. Był to również ważny element wzmacniający grupę, jaką jest klasa 

szkolna. Proponujemy, by podobne wystawy organizować dla innych chętnych 

uczniów. 
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Teatralne Warsztaty Bratkowe 

Autor projektu: Paulina Jedyńska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: uczniowie klasy I  

Potrzebne materiały:  

 lizaki z obrazkami ust prawidłowo wymawiających daną samogłoskę,  

 krążki niebieskie i czerwone, 

 trzy słoiki w kolorach semafora,  

 karteczki z obrazkami,  

 kartki formatu A3,  

 kolorowanka Bratka,  

 pudełko do teatru Kamishibai 

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

Cele:  

 utrwalanie prawidłowego wymawiania samogłosek, 

 wyszukiwanie samogłosek w wyrazach, 

 ćwiczenia dykcji, 

 rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, 

 rozwijanie koncentracji i wyobraźni, pobudzanie do aktywności twórczej, 

 doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała, 

 integracja grupy. 

 

Opis projektu: 

 

27 marca każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Jest to 

znakomity czas i miejsce na włączenie do Klubu Przyjaciół Bratka zabawy w 

teatr.  Do udziału możemy zaprosić całą klasę. Spotkanie takie jest świetną okazją do 

tego, aby miło i niekonwencjonalnie spędzić czas na zabawie i nauce. Dzieci tego 

dnia przychodzą ubrane na czarno. 
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Przed zajęciami uczniowie malują farbkami postać Bratka. Na początku informujemy 

dzieci, jakie święto obchodzimy oraz przedstawiamy cele zajęć w języku ucznia. 

Następnie zaczynamy zabawę w teatr. Razem z Bratkiem przypominamy sobie 

wszystkie samogłoski (na lizakach mamy narysowane lub naklejone  

obrazy ust prawidłowo wymawiających daną głoskę) oraz jak je prawidłowo 

wymawiać.  

 

I już mamy elementy pracy aktorskiej – dykcja. Zabaw z głoskami może być kilka: 

 Wolne i szybkie wymawianie.  

 Chór dziecięcy „Śpiewające samogłoski”, w którym mamy trzy grupy 

odpowiadające samogłoskom: o,a,e. Zadaniem chóru jest zaśpiewanie 

piosenki “Wlazł kotek na płotek”, ale tylko przy użyciu wybranej powyżej 

samogłoski.  

 Układanie samogłosek z własnych ciał – elementy pantomimy.  

 

Kolejny etap zajęć, to zaznajomienie dzieci z pracą aktora pantomimy. Można w tym 

celu wykorzystać filmik z udziałem aktora-mima i nauczyć dzieci na przykład 

pokazywania ścianki dłońmi lub chodzenia w  wolnym tempie tzw. slow motion.  

 

Teraz dzieci są już przygotowane do stworzenia własnego minispektaklu pt. 

„Przygody Bratka z samogłoskami” – teatr Kamishibai. Zadaniem dzieci jest 

naklejenie pomalowanego kilka dni wcześniej Bratka na kartę formatu A3 oraz 

dorysowanie jego przygody z daną samogłoską – praca w parach lub trójkach.  

Po wykonaniu zadania uczestnicy grupy wspólnie opowiadają swoją historyjkę  

z przygodami Bratka za pomocą teatru Kamishibai. Jeśli ktoś nie zna tej formy nauki  

i zabawy zapraszam na stronę http://www.kamishibai.edu.pl/kamishibai.  

 

 
 

Następnie z opowiedzianych historyjek wybieramy po kilka wyrazów – zadaniem 

każdej grupy jest podzielenie wyrazów na głoski (samogłoski i spółgłoski) za pomocą 

kolorowych krążków. 

 

http://www.kamishibai.edu.pl/kamishibai
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Po ciężkiej pracy przyszedł czas na relaks. Każdy może zaproponować coś według 

własnego pomysłu. Ja przygotowałam dla dzieci kilka scenek z wykorzystaniem 

pantomimy w moim wykonaniu. Oczywiście z pomocą Bratka. Zadaniem dzieci jest 

odgadnięcie jaką wykonuję czynność.  

 

Kolejne zadanie to kolorowe słoiczki. Zadaniem każdej grupy jest umieszczenie  

w odpowiednim słoiku obrazków z odpowiednią samogłoską: czerwony słoik – 

obrazki z daną samogłoską w nagłosie, żółty – śródgłosie i zielony w wygłosie.  

 

 
 

 

Spektakl przygotowany przez dzieci może być zaprezentowany na uroczystości 

szkolnej lub klasowej dla rodziców.  
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Warsztaty Kropki i Bratka 

Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki 

Autor projektu: Paulina Jedyńska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: uczniowie klasy I  

Potrzebne materiały:  

 hula-hop,  

 mata do kodowania, 

 trzy słoiki w kolorach semafora,  

 karty do pracy plastycznej,  

 wycięte koła,  

 origami płaskie z koła,  

 kartki A4, 

 patyczki do uszu, 

 tabliczki kredowe, kreda kolorowa. 

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne 

Cele:  

 utrwalenie pojęcia figury geometrycznej - koła, 

 rozwijanie kreatywności, 

 rozwój motoryki małej, 

 rozwijanie myślenia logicznego i przestrzennego, 

 rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, 

 rozwijanie koncentracji i wyobraźni, pobudzanie do aktywności twórczej, 

 integracja grupy. 

 

Opis projektu: 

 

Już na samym początku roku szkolnego pojawia się możliwość zorganizowania 

ciekawych i innowacyjnych zajęć z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki. W trakcie 

zajęć można nie tylko uświadomić dzieciom znaczenie i ważność kropki, jako znaku 

interpunkcyjnego, ale także kreatywnie spędzić czas.   

 

Dzieci stają w kole i trzymają się za ręce. Między dwiema osobami znajduje się hula - 

hop. Zadanie polega na tym, aby uczniowie nie puszczając rąk przetoczyli koło od 

pierwszej do ostatniej osoby: https://www.youtube.com/watch?v=yjAbh3tESqo . Aby 

przygotować się do obchodów, zaczynamy od wspólnego wycinania kół/kropek. 

Następnie uczniowie segregują wycięte koła według koloru i wielkości. Nauczyciel 

przedstawia cele zajęć oraz przypomina piosenkę, której uczyliśmy się wcześniej - 

“Kropka” Pawłowskiej https://www.youtube.com/watch?v=s3M4FuCL1G0. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3M4FuCL1G0
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Po wysłuchaniu historyjki o Dniu Kropki uczniowie wraz z nauczycielem dekorują 

kropkami swój strój oraz klasę czy hol szkolny. Drugie zadanie “Popatrz i posegreguj” 

uczniowie realizują w grupach. Każda grupa otrzymuje koła w których są kropki 

różnych wielkości i kolorów. Zadaniem uczniów jest posegregowanie ich według 

kolorów i wielkości, a następnie umieszczenie ich w hula hop. 

 

 

 

“Patyczki i drzewo”. Uczniowie malują drzewo, wykorzystując do tego patyczki do 

uszu i farby. Przed pracą trzeba kilkanaście patyczków związać gumką recepturką. 

Następnie moczymy końcówki w farbie i szybkimi ruchami, stawiając przy tym wiele 

kropek malujemy liście na drzewie. Po wykonaniu pracy wraz z Bratkiem wieszamy je 

na holu szkolnym.  

 

 

“Kodowanie na dywanie” – czyli zabawy na dywanie z kropkami. Tutaj mamy bardzo 

szeroki wachlarz możliwości. Na zdjęciu została przedstawiona zabawa polegająca 

na tym, że każdy uczeń otrzymuje karteczkę z kodem. Jego zadaniem jest właściwe 

ułożenie na macie do  
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kodowania danego koła. Na karteczkach umieszczamy napisy, np. czerwone koło na 

siwy prostokąt, patrz mata powyżej. Następnie po ułożeniu wszystkich kół przez 

wszystkich uczniów nauczyciel przechodzi do następnego zadania - mówi kod, np. 

siwe słońce, a zadaniem ucznia jest podanie odpowiedniego koła, w tym wypadku jak 

spojrzymy na zdjęcie powyżej dziecko powinno podać fioletowe koło. Ta część zajęć 

jest wprowadzeniem dzieci w świat elementów kodowania i programowania.  

 

 
Kolejny etap to  orgiami płaskie z koła (D. Dziamska) – uczniowie według instrukcji 

nauczyciela wykonują muchomorki z kół, które po wykonaniu zostają powieszone na 

tablicy w klasie.  

  

Na koniec własna twórczość dzieci. Każdy z uczniów otrzymuje tabliczkę kredową i 

kolorową kredę. Zadaniem uczniów jest narysowanie obrazka kredą, ale oczywiście 

używając kropek czy kółek. Uwierzcie mi prace wychodzą piękne, a wyobraźnia 

dzieci nie zna granic. Po tej czynności wspólnie z Bratkiem szukamy w klasie 

przedmiotów, które są w kształcie koła, a następnie przedmiotów, które zaczynają się 

na głoskę k jak kropka.  

 

Na podsumowanie zajęć uczniowie wspólnie z Bratkiem słuchają muzyki 

relaksującej, podczas której siedzą w kole i rysują paluszkami kropki na plecach 

koleżanki/kolegi. Zapraszam do realizacji projektu Obchody Międzynarodowego Dnia 

Kropki.   
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Czytamy z Bratkiem 

Autor projektu: Magdalena Bieńkowska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: uczniowie klasy I oraz dzieci przedszkolne 

Potrzebne materiały:  

 Księga bajek Bratka 

 pacynka Bratka 

 gwiazdki lub inne naklejki 

Czas realizacji: 1-2 razy w tygodniu ok. 20-30 minut w kl. I, ok. 15-20 minut  

w  przedszkolu 

Opis projektu: 

W naszej szkole w każdej klasie uczniowie wraz z nauczycielami założyli kąciki 

Bratka. I tam właśnie odbywają się cotygodniowe spotkania. Co tydzień z listy 

zdeklarowanych dzieci (rodzice podpisali wcześniej zgodę na uczestnictwo  

w programie) wyznaczam dwoje, którzy przygotowują się na spotkanie z młodszą 

klasą lub z przedszkolakami. W czasie czytania dzieciom towarzyszy pacynka 

Bratka. Uczniowie z kl. III przygotowują się do czytania w domu (otrzymują bajkę 

Bratka przygotowaną do programu lub z pomocą nauczyciela wybierają dowolną 

literaturę dziecięcą o określonej tematyce wychowawczej). Do ćwiczonych tekstów 

układają ok. 5 pytań. Co tydzień w wyznaczonym dniu i godzinie (po lekcjach lub 

przed lekcjami) spotykają się z wybraną klasą I i czytają młodszym uczniom literaturę 

dziecięcą. Podobnie wygląda to w przypadku przedszkola, z tym że czas czytania 

jest troszeczkę krótszy. Następnie zadają po kolei przygotowane pytania. Każde 

dziecko za odpowiedź otrzymuje gwiazdkę. Dalszą część zajęć może już 

poprowadzić nauczyciel – może zachęcić dzieci do wykonania ilustracji do 

wysłuchanego tekstu lub ulepienia z plasteliny postaci występujących w tekście.  

Na koniec roku szkolnego warto zrobić albumy z takich prac plastycznych i wystawę 

ulepionych figurek, zorganizowaną przez Bratka. Efektem realizacji proponowanych 

zadań o treści wychowawczej (zabaw, ćwiczeń, słuchania bajek) ma być osiągnięcie 

przez dzieci większej samodzielności i gotowości do podjęcia nauki w szkole. 

Z obserwacji wynika, że dzieci młodsze chętnie uczestniczą w zajęciach, słuchają  

z zainteresowaniem czytanych opowiadań i bajek, wykonują prace plastyczne oraz 

albumy przeczytanych książek. W efekcie uczniowie chętniej wypożyczają książki  

z biblioteki. Czekają na każde spotkanie z Bratkiem oraz z kolegami i koleżankami  

z klas starszych. 
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Klub otwarty 

Autor projektu: Izabela Mańkowska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: uczniowie klasy I-III 

Potrzebne materiały:  

 pakiet materiałów do pracy „Ortograffiti z Bratkiem” 

 pacynka Bratka 

 krzesło, puf 

 stolik 

 kredki 

 kartki papieru 

 książeczki do czytania Bratkowi 

Czas realizacji: rok szkolny 

Przygotowanie: 15 minut 

 

Opis projektu: 

W naszej pracy najczęściej stykamy się z dziećmi objętymi zajęciami korekcyjno-

kompensacyjnymi, pozostałych uczniów widujemy raczej nieczęsto. Ale także ich 

można zachęcić do tworzenia społeczności Ortograffiti – pięknej, zintegrowanej  

i radosnej. Najłatwiej to zrobić, otwierając dla nich drzwi swojego gabinetu. Ci z nas, 

którzy mają to szczęście zasiadać we własnym gabinecie, na pewno nie będą mieli 

trudności z zaaranżowaniem kącika, w którym na dzieci będzie czekał Bratek, 

wygodne krzesełko lub puf, może kilka książeczek, kartki i kredki. Taka przestrzeń, 

nieco na uboczu od głównego nurtu szkolnego życia, będzie dla uczniów na pewno 

miejscem wytchnienia, może stanie się pokojem zwierzeń lub okazją do pogawędki  

z miłą panią terapeutką czy miłym panem terapeutą? Jeżeli natomiast nie mamy 

swojego gabinetu, za zgodą dyrekcji takie miejsce można też urządzić w innej 

lokalizacji w szkole: w rogu korytarza, w świetlicy, blisko salki do gimnastyki 

korekcyjnej – zależnie do architektury placówki i opcji organizacyjnych. 

Doświadczenia terapeutyczne pokazują, że do otwartego klubu zwykle zagląda 

bardzo duża grupa uczniów, prezentując szerokie spektrum dziecięcych kłopotów, 

które wymagają rozwiązania, czasami krzepiącego poklepania po ramieniu,  

a czasami... pożyczenia kleju i nożyczek na zajęcia plastyczne, bo zawiodła pamięć 

ucznia. Rozmaite problemy mogą tu znaleźć rozwiązanie, a dzieci wsparcie  

i wzmocnienie w momentach, kiedy jest im to potrzebne. Warto dać dzieciom taką 

świadomość, że w szkole zawsze jest ich przyjaciel, Bratek – ktoś, kto w trudnych 

chwilach doda im otuchy. Otwarty Klub Przyjaciół Bratka jest żywą komórką, a nie 

tylko salą, w której odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. A wszystko to 

zasługa Bratka – prawdziwego przyjaciela dzieci. 
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Sekcja dyskusyjna 

Autor projektu: Marta Badowska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: uczniowie klasy I-III 

Potrzebne materiały:  

 „Księga Bajek Bratka” 

 Zeszyty „Ortograffiti”, 

Czas realizacji: 60 minut 

 

Opis projektu: 

Sekcja Dyskusyjna to projekt poboczny z Klubu Ortograffiti. Tak jak spotkania 

klubowe, czyli zajęcia terapeutyczne, odbywają się najczęściej raz w tygodniu –  

w przypadku Sekcji ustalamy takie zebrania raz na miesiąc lub na kwartał. W 

spotkaniach Sekcji uczestniczyć mogą wszyscy klubowicze, ale nie są to dla nich 

formy obligatoryjne. Dotyczą one całego zespołu włączonego w zajęcia. Można także 

wystosować zaproszenie na zebranie dla innych uczniów szkoły, aby włączyć ich do 

naszych wspólnych działań i jeszcze lepiej integrować społeczność szkolną. Każde 

spotkanie to jeden temat przewodni, czyli jedna historia wybrana spośród czytanek 

zawartych w materiałach Ortograffiti. Ponieważ znajdziemy tam wiele tematów, które 

mają wartość terapeutyczną, w prosty sposób możemy dostosować program do 

potrzeb naszej społeczności. Mając orientację w spodziewanej liczbie uczniów, warto 

wybrać takie pomieszczenie w szkole, które zapewni swobodę i miłą atmosferę – 

miejsce, gdzie możemy odsunąć ławki lub posadzić zebranych na dywanie. Zależy 

nam na klimacie mniej oficjalnym, swobodnym, dającym uczniom poczucie komfortu 

spotkania raczej towarzyskiego niż formalnego. Aby ten wariant był atrakcyjny, 

konieczne jest odróżnienie jakoś tego czasu od zwyczajowego omawiania lektury na 

lekcjach języka polskiego, stąd tak duża jest waga samej formuły. Podstawowym 

elementem spotkania jest oczywiście odczytanie tekstu – trzonu dyskusji. To zadanie 

możemy wykonać sami, ale także warto zaprosić do niego na przykład:  

■ ucznia starszej klasy,  

■ dowolną osobę z Rady Pedagogicznej, np. panią od matematyki lub nauczyciela 

wychowania fizycznego,  

■ gościa specjalnego – inną osobę, która uświetni nasze spotkanie. Sami 

podejmujemy się zadania moderowania dyskusji. Początkowo zwykle uczniów trzeba 

nieco ośmielić do tego, aby wypowiedzieli się na forum na temat lektury, ale często 

dyskusja od razu zaczyna się wartko toczyć. Moderator powinien dbać o to, aby nie 

odbiegać zanadto od tematu i zachować porządek spotkania, by każda osoba mogła 

swobodnie się wypowiedzieć. Warto przygotować przedmiot oznaczający mówcę – 

choćby niewielką piłkę, którą będzie trzymać osoba mówiąca i którą następnie 

przekaże koleżance czy koledze. Dobrze też w zanadrzu mieć przygotowanych kilka 
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pytań, które rozgrzeją dyskusję lub pozwolą ją przywrócić na właściwy kurs.  

W ramach Sekcji możecie nie tylko dyskutować na temat samego utworu. Warto 

rozważać alternatywne zakończenia czy zmienione postawy któregoś z bohaterów,  

a następnie wykonać związane z tym wybrane zadania:  

■ wykonać grupowy obraz na omawiany temat z zastosowaniem różnych technik 

plastycznych,  

■ ułożyć krzyżówkę, wykorzystując imię lub dominującą cechę charakteru głównego 

bohatera,  

■ wymyślić własną grę planszową opartą na omawianej fabule i szablonie, np. węże  

i drabiny itp.  

 
W miarę możliwości można się postarać o skromny poczęstunek – jeżeli nie na 

każde spotkanie (co byłoby nadmiernym obciążeniem), to choćby raz na semestr lub 

na spotkanie zamykające rok dysput.  
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Załącznik 

Izabela Mańkowska 

O tym, że trzeba umieć odmawiać, gdy ktoś namawia do wagarów  

Dzisiaj rano wylegiwałem się na ławce przed szkołą. Czułem się po prostu 

wyśmienicie i wzdychałem: – Och, jakie cudowne przedwiośnie. Tak wspaniale 

przygrzewa słońce. Gdyby w tym momencie ktoś mnie zapytał, czy warto jest 

leniuchować, powiedziałbym: – Oczywiście! Leniuchowanie to najwspanialsza rzecz 

na świecie! Niech żyje leniuchowanie! Ten, kto ma lenia, świat pięknie zmienia! Gdy 

masz czas na leniuchowanie, to polecam opalanie. Nagle moje błogie lenistwo 

zostało zakłócone, bo oto zza krzewów zaczęły dochodzić jakieś tajemnicze dźwięki. 

Podniosłem głowę, spojrzałem w stronę żywopłotu okalającego boisko szkolne  

i wyraźnie dostrzegłem przejętych rozmową Dominika i Łukasza. Wcale nie musiałem 

się wsłuchiwać, aby usłyszeć, że umawiają się na jakieś zawody w parku. – Na jakie 

zawody się umawiają? Czy nie powinni iść zaraz na lekcje? – pomyślałem i chyba 

zasnąłem na jakiś czas, bo kiedy otworzyłem oczy, stała przy ławce pani pedagog  

i trochę zaniepokojona spytała: – Bratku, czy nie widziałeś Dominika i Łukasza? 

Powinni być teraz na lekcjach. Jaś widział ich przez moment, kiedy wbiegali na 

boisko. – Wydaje mi się, że chłopcy umawiali się na jakieś zawody w parku – 

odpowiedziałem. – Poszli do parku? To niemożliwe, aby samowolnie oddalili się poza 

teren szkoły – dorzuciła pospiesznie pani pedagog i łapiąc mnie za rękę, głośno 

dodała – Bratku, biegnijmy do parku, musimy ich koniecznie odnaleźć. Na miejscu,  

w okolicach stawu, gdzie przechadzały się łabędzie i skakały wiewiórki, spotkaliśmy 

pana Waldemara, znajomego przewodnika, który zgodził się nam pomóc  

w poszukiwaniach. Zaniepokojeni sytuacją ruszyliśmy w kierunku odgłosów 

szczekających psów oraz głośnych okrzyków dobiegających zza jałowca. To 

rozbawieni Dominik i Łukasz szkolili swoje psy. Obok stało jeszcze dwóch chłopców 

z podwórka Łukasza. Dominik wydał komendę swojej suczce: – Dusia, siad! A teraz 

szczekaj tyle razy, ile masz lat! No, Dusieńko, przecież to umiałaś. Natomiast Łukasz 

stał obok z pieskiem Łatkiem i wyśmiewał się, przyglądając się sytuacji: – Dusia na 

pewno tego nie zrobi – i chwaląc się, dodał – Zaraz ci pokażę, co potrafi mój Łatek. 

Oczywiście Łukasz nie miał już okazji pochwalić się tresurą swojego psa, bo pani 

pedagog stanowczo zaprotestowała: – Żadnej tresury nie będzie! – i zaraz dalej 

zdecydowanie powiedziała do chłopców – Dlaczego nie jesteście na lekcjach? 

Proszę mi to wytłumaczyć. – Bo Jarek z 6c powiedział, że każdy uczeń powinien 

choć raz w roku iść na wagary, aby sobie poleniuchować – odezwał się skruszony 

Dominik. – A my z Łukaszem jeszcze nie byliśmy na wagarach… – My tylko 

chcieliśmy potresować nasze psy… – odparł jeszcze bardziej skruszony Dominik. 

Kiedy pani pedagog dziękowała panu Waldemarowi za pomoc, spojrzałem na 

chłopców i dałem im ważną przyjacielską radę: – Nie wolno oddalać się poza teren 

szkoły! To niebezpieczne! A leniuchować można, gdy ma się na to czas, na przykład 

po odrobieniu lekcji, w dni wolne od nauki albo podczas ferii czy wakacji. Samowolne 
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opuszczanie szkoły, kiedy trwają zajęcia, to wagary, czyli ucieczka z lekcji. Jeżeli 

ktokolwiek będzie namawiał was do wagarowania, trzeba mu zdecydowanie 

odmówić. Po prostu powiedzieć NIE! Proszę, pamiętajcie o tym. Następnego dnia 

chłopcy przynieśli swojej pani i pani pedagog laurki z przeprosinami za złe 

postępowanie. Obiecali także, że to się już nie powtórzy. – To dobrze, że 

zrozumieliście swój błąd – powiedziałem z dumą.  
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Ja, pisarz 

Autor projektu: Marta Badowska 

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa 

Dla kogo: uczniowie klasy II-III 

Potrzebne materiały:  

 Bajka Bratka 

 Zeszyty do zapisywania historii 

Czas realizacji: kwartał/półrocze 

Przygotowanie: 15 minut 

 

Opis projektu: 

Zajęcia w Klubie Ortograffiti prawie zawsze prowadzimy na podstawie tekstu, 

czasami ilustrujemy je czytanką, a często jest to w ogóle trzon tematu. Te czytanki 

warto wykorzystać nie tylko do standardowego treningu, ale też jako inspirację do 

pobudzania aktywności pisarskiej uczniów, podrażnienia wyobraźni, kształcenia 

myślenia nieszablonowego, kreatywnego i pełnego fantazji. Aby przystąpić do tego 

zadania, drukujemy lub zapisujemy wybraną opowieść na kartkach. Uczniowie 

zabierają je do domu i w ramach zadania domowego wymyślają dalszy ciąg historii – 

wedle umówionej długości, ale raczej nie więcej niż pół strony. Po sprawdzeniu 

zadania domowego uczniowie wybierają pracę, która najbardziej im przypadła do 

gustu. Następnie losują jedną osobę, która zabierze wybrane opowiadanie do domu, 

by dopisać kolejny fragment. Osoba ta zostaje mianowana Opiekunem Opowieści. 

Na następnych zajęciach przekazuje swoją rolę i historyjkę w ręce kolejnego ucznia. 

W każdym tygodniu ktoś inny jest Opiekunem, każdy ma możliwość zaprezentowania 

swojego pomysłu. Z rolą Opiekuna wiąże się też odpowiedzialność za poprawność 

ortograficzną – Opiekun Opowieści sprawdza pracę swojego kolegi z poprzedniego 

tygodnia przy użyciu słownika ortograficznego. Traktujemy to jako wstęp do 

autokorekty – uczniom łatwiej znaleźć błędy w pracy innej osoby, niż w swojej. Po 

jakimś czasie mamy już wypracowane pewne nawyki i mechanizmy, które pozwalają 

przenieść umiejętności z pracy kolegi na własną. Tworzenie historii można 

kontynuować w wybranym odcinku czasowym, np. przez miesiąc, kwartał lub 

semestr, w zależności od tego, jak grupa realizuje zadanie. Po zakończeniu 

opowieści najlepiej zebrać całość i przygotować do oprawienia. Obecnie 

dysponujemy tak szerokimi możliwościami w tym zakresie, że tylko od naszej (czy 

raczej: dziecięcej) fantazji będzie zależała końcowa forma „powieści”. Zazwyczaj  

w tym projekcie dzieci młodsze piszą samodzielnie i ilustrują odręcznie opowiadanie,  

a następnie sklejają razem za pomocą papierowej okładki wykonanej z kartki z bloku 

technicznego. Starsze dzieci i młodzież chętnie przepisują tekst na komputerze  

i drukują w domu lub w punkcie ksero, czasami nawet zamawiają profesjonalną 

okładkę (taką jak do prac dyplomowych). Na okładce oczywiście prezentujemy tytuł 
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książki i jej autorów. Gotowe dzieło można potem wyeksponować w gabinecie lub  

w szkolnej bibliotece. Czasami książeczki autorstwa dzieci trafiają do Kącika Bratka, 

gdzie uczniowie z dumą czytają je Bratkowi. Przy realizacji tego zadania warto 

pozwolić dziecięcej wyobraźni płynąć swobodnym torem. Niektóre osoby są bardziej 

kreatywne i mają szeroką gamę pomysłów, innym natomiast trudno jest wyjść poza 

jedno czy dwa zdania. Każde z dzieci, docenione i pochwalone, na pewno będzie 

takie zadanie realizowało z zapałem, jednocześnie kształtując u siebie umiejętność 

tworzenia ciekawych tekstów, co w przyszłości także zaowocuje przy okazji innych 

przedmiotów szkolnych. Wariacje tego projektu zakładają również:  

■ pisanie opowieści, która wydarzyła się przed wydarzeniami zawartymi w wybranym 

tekście – jest to wariant trudniejszy, wymagający dużo konsekwencji w budowaniu 

akcji i umiejscowieniu bohaterów, ale niektórzy uczniowie świetnie się w tym 

odnajdują;  

■ wykorzystanie tekstu z ćwiczeń „Ortograffti” do przepracowania różnego rodzaju 

wyzwań wychowawczych, które pojawiają się w klasie lub w szkole, np. integracja 

ucznia z niepełnosprawnością w nowym środowisku z użyciem czytanki z zeszytu 

„Ch-h”, poziom pierwszy, str. 44. Młodzieży starszej trudno proponować Bratkowe 

bajeczki terapeutyczne, jednak dostosowane do ich poziomu zeszyty „Ortograffiti” też 

mogą dobrze spełnić swoją funkcję w tym zakresie. 


