Nie taki diabeł

straszny!

Spróbuj nauczyć się ortografii!
Nie musimy wcale pamiętać wszystkich zasad ortograficznych, wystarczy tylko znać niektóre,
reszta to kwestia skojarzeń.
Słyszymy takie wyrazy: móżdżek, mżawka, urzędować, zdarzenie, ukaże, umożliwić, jeżyna,
półka itp.
Co robimy: biegniemy po słownik, pytamy kolegi czy piszemy „na czuja”? W większości przypadków
tylko ten ostatni wariant wchodzi w grę. Najlepiej będzie zacząć kojarzyć z czymś te wyrazy: z
wyrazami podobnymi, próbować odmieniać, zastosować jedną z metod mnemotechnik itd.
I tak np. móżdżek - piszemy ó, bo pierwszy człon kojarzy nam się ze znanymi wyrazami móc,
mówić. Piszemy ż, bo znaleźliśmy wyraz pokrewny mózg, gdzie ż wymieni się na z. urzędowaćgdy moi uczniowie nie wiedzą czy napisać ż, rz , proszę by przypomnieli sobie pisownię wyrazu
rząd np. I, II na sprawdzianie.
mżawkę z niczym specjalnie nie da się skojarzyć, chyba że zastosujemy metodę obrazkową i gdy
tylko usłyszymy słowo mżawka wyobrazimy sobie spadający z nieba deszcz „ż”. Możemy rozwinąć
nieco swoją wyobraźnię i pomyśleć, że mżawka to spadające z nieba np. żelazka albo spadające
z nieba żółte kredki. Musimy jednak wcześniej umówić się co do kilku symboli. I tak każda „trudna”
litera tj. ó, u, ż, rz, ch, h będzie kojarzyła nam się z jakimś symbolem. Np. każde „ż” ma symbol
żelazka. Troszkę to skomplikowane, ale możecie mi wierzyć wszystko jest kwestią umowy. Można
też zamiast symboli zastosować jakieś gesty np. ó to złożone piąstki z wyciągniętym kciukiem, tak
jak byśmy pokazywali ok.
Wrócę do wymienionych wyżej wyrazów. Pisząc dwa kolejne, musimy szukać wyrazów
pokrewnych.
zdarzenie – kojarzy nam się z: darzeniem, dawaniem, obdarowaniem, w końcu darem i już jesteśmy
w domu, rz wymienia się na r i nie ma wątpliwości, co do pisowni tego wyrazu. Podobnie rzecz się
ma z wyrazem ukaże i umożliwić.
ukaże – musimy odczytać właściwy kontekst wyrazu. Czy chodzi o wyraz ukarze (od kara) np. Mama
ukarze Olę za złe zachowanie. Czy może chodzi o wyraz ukaże (od ukazać) np. Kiedy ukaże się
pierwsza gwiazdka zasiądziemy do wigilijnej kolacji. W tym przypadku z pewnością napiszemy
ukaże przez ż, bo przypomnimy sobie wyraz ukazać, gdzie ż wymieni się na z.
umożliwić – jeśli znamy wyraz możliwy to nie ma problemu, ale jeśli nie, to trochę pokojarzymy;
umożliwić – możliwy, móc, mogę, ż wymieni się na g. Prędzej czy później wpadniemy na właściwy
trop.
jeżyny – ż w tym wyrazie niespecjalnie da się wymienić na jakąś literę. Mój uczeń Michał nie ma
problemu z tym wyrazem, bo gdy tylko słyszy jeżyny myśli o jeżu. Myślę, że to całkiem fajne
i trafne skojarzenie. I ostatni półka – ten sam uczeń, mówi że pamięta jak się pisze pół (bo połowa),
więc z półką też nie będzie problemu.
Oczywiście nie zawsze te skojarzenie są trafne np. znamy wyraz rząd (I, II na sprawdzianie)
i idąc tym tropem, moglibyśmy napisać rządzić, bo znany nam jest człon pierwszy wyrazu, ale już
wyraz żądać nie napiszemy przez rz, mimo że słyszymy rząd. W tym przypadku metoda znanych
wyrazów nie sprawdza się i musimy po prostu pisownię tego wyrazu zapamiętać (możemy w tym

celu wykorzystać metodę obrazkową, kojarząc z wyrazem żądać następującą sytuację: Żuk żąda
żelazka).
Są też takie pary wyrazów, które brzmią podobnie i najczęściej mylimy ich pisownię. Na początek
podam

pary

takich wyrazów,

a

w nawiasie

zaproponuję

sposób na

ich

zapamiętanie:

żaden – rzadko (Żaden nie pójdzie do dyskoteki. Rzadko chodzę do dyskoteki.) po prostu – poprzez
(Po! prostu nie lubię tej ortografii. „Poprzez góry, poprzez lasy ha na hali są juhasy!”)
naprawdę – na pewno (Naprawdę muszę to napisać razem, bo na pewno tak to się pisze.)
pożyczki – porzeczki (Te, co lubię zjadać napiszę przez rz, a tego czego nie lubię robić, czyli
pożyczać, napiszę przez ż.)
hart- chart (hart ducha napiszemy przez h, chart w sensie pies napiszemy przez ch)
harować- chorować (musimy przypomnieć sobie pisownię tych wyrazów, możemy odwoływać się do
wyrazów

z

samym

h

np.

harówka,

harcówka.

Chorobę

zapewne

wszyscy

znają.)

wójt- wuj (Ten lubiany i z uśmiechem to wuj. Ten zamknięty i niedostępny to wójt).
zatrwożyć - tworzyć (trwożyć, trwoga, ż wymieni się na g; tworzyć, tworzywo, twórca, rz wymieni
się na r).
mżawka

–

mrzonka

(Mżawka

żelazek.

Mrzonka

rzodkiewek.)

Takich par wyrazów jest mnóstwo. Sama niejednokrotnie łapie się na tym, że pomylę ich pisownię.
Jedyna rada, jak to mówią „trzeba spieszyć się powoli”.

Krótkie podsumowanie. Kiedy możemy to wymieniamy:

Ó – a, e, o
Rz – r
Ż – g, z, ź, s, h, dz
H – g, z, ż
Ch – sz, s, ś

A jeśli nie to pamiętamy:
Końcówki:

ów,

ówka,

ówna

oraz

wyrazy

ówczesny,

ów,

ówdzie

Uwaga! skuwka, zasuwka
Końcówki: - un, - unka, - ulec, - unek, - uję, ujesz, uje itd. oraz zdrobnienia – unia, - unio, uszek, - uchna itd.
Uwaga! niepokój, bój
Rz po spółgłoskach: p b, t d, k g, ch, j, w
Uwaga! kształt, wykształcenie, pszenica, pszczoła, prostszy, najprostszy, młodszy, najmłodszy
(przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym) Hiper i Hipo

Wszystkie huczące i hałaśliwe: huk, hejnał, hałas, hymn itp.

No i na koniec troszkę rozrywki. Posiadając te wiadomości, spróbuj rozwiązać łamigłówki.

1. Problem nieważny, nieistotny to ... problem

2. Jeśli ktoś obdarowuje innych, to mówimy, że jest ...

3. Na chusteczkach, bluzkach, obrusach

4. duże zwierzę z samym h potam

+ biblioteka

5. musieć + może być dobry, zły – rakter

6. Silny wiatr + chmura

M. Michalak

