
Ó wymienia się na O

Idzie wieczór, a wieczorem 
szumi bór, a ponad borem
leci upiór za upiorem,
pędzi potwór za potworem!
Siedźcie w domu w taką porę!
(Bo to jest najgorsza z pór,
aby wchodzić w ciemny bór).

Dlaczego słowa: „opór”, „pozór”, „topór”, 
„lód” i „chłód” piszemy przez „ó”?

Tą oceną, zbyt toporną, 
zrobisz krzywdę mu upiorną...
Czas przełamać wreszcie lody.
Lód to chłód, a wszelkie chłody
kością przecież są niezgody.

To tylko pozory!
Po co te opory?
Taki pozór rodzi opór!
A ten ostry jest jak topór.
Upiór to nie żadna zmora,
nie osądzaj więc upiora!
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Jechała już 
siódemka?

Ó w liczebnikach

Dostałam szóstkę z dyktanda!

Czyli trójkę?

Na jakie litery wymienia się 
„ó” w liczebnikach z tego 

tekstu?

Cześć, jestem Lilka Nowakówna.
Dziewczyna ze mnie, myślę, równa!
To chyba moja cecha główna. A twoja?

Zmień nazwiska według wzoru: Nowak – Nowakówna.

RODZIEWICZ 

ANDRYCZ 

ANDRUS 

Nie, tylko dwójka.

A ja prawie czwórkę!

Jestem… 
małomówna.

ÓWNA na końcu wyrazu



RZ wymienia się na R

Kura kurze ma zwyczaje,
bardzo wczesną porą wstaje,
bowiem o tej właśnie porze
morskich fal jest pełne morze.

Dlaczego wyrazy: „kurze”, 
„porze”, „orzeł” i „pierzaste” 

piszemy przez „rz”?

Orzeł orle ma zwyczaje,
chmur pierzastych nie uznaje.
– Piór nie mają przecież chmury, 
kto wymyślił takie bzdury?
Niebo chmurzy się chmurami,
a nie puchem i piórami!
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Ż wymienia się na Z, Ź

Dlaczego „obrażać”,  
„zarażać”, „grożę” i „wożę” 

piszemy przez „ż”?  

Białą drogą, skutą mrozem,
wiózł woźnica ludzi wozem.
Nos miał cały odmrożony,
więc był wściekły, obrażony.
A do tego, jak za karę,
zarażony był katarem.
 – Panie, co to za obraza?!
Mróz to jeszcze nie zaraza!
Mroźna zima jest, nic więcej…
– Hej! Mam odmrożone ręce!
Chce pan pieszo iść do domu?
Może mógłbym panu pomóc...
– Czy to groźba, drogi panie?
– Ja nie grożę. To pytanie.
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