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Porządniś zobaczył w kalendarzu, że przyszła wiosna…



- Marzec, to doskonały czas na 

uporządkowanie podwórza po zimie…                          

Będę postępował 
według planu!



Plan prac Porządnisia:

1. Odkurzyć narzędzia 



2. Przekopać grządki



3. Zabezpieczyć korzenie drzew                        

i krzewów



4. Posiać nasiona rzodkiewki i rzepy



5. Wyhodować pomidory w skrzynkach



6. Przyciąć krzaki porzeczek oraz gałęzie brzoskwiń                     

i orzechów



7. Zamocować strachy na wierzchołkach

drzew



8. Zlikwidować perz



9. Zasiać i zasadzić resztę warzyw



10. Naprawić gniazda trzmieli



11. Przygotować słoiki na owocowe 

i jarzynowe przetwory



12. Podlewać i pielić grządki



Praca z Rodzicem

Porozmawiajcie o każdym z punktów planu Porządnisia.                                

Wyjaśnijcie czemu służą takie działania.                                                     

Przejrzyjcie tekst dzisiejszej historyjki i zwróćcie uwagę na wyrazy z „rz”.                     

W nich mieszka porządny gospodarz Porządniś. 

Odwołajcie się do poznanych zasad ortograficznych np. pisownia „rz” po 

spółgłoskach, „rz” wymienne.                                                                                

Wyjaśnijcie występowanie przyjaciół z Literkowa w wyrazach.                       

Zwróćcie  uwagę na głoski tracące dźwięczność np. odkurzanie – słyszymy 

„otkurzanie”, krzaki – słyszymy „kszaki” itp. 



Wyrazy do zapamiętania 

odkurzanie,    perz,    narzędzia,   przekopanie,                                           

grządki,    podwórze,    marzec,          korzenie, 

drzewa,   krzewy,    krzaki,     rzepa,     skrzynki, 

porzeczki,       brzoskwinie,               wierzchołki, 

przetwory,           kalendarz,           rzodkiewka,

warzywa,           trzmiele,                  jarzyny



Uwaga!

Cichuś lubi wierzchołki, bo z nich jest blisko do chmur. 

W wyrazie podwórze ukrywa się królewski dwór, dlatego ujrzysz tam 

Próżniaka. 

Otwartuś często odkurza królewskie komnaty.



Praca samodzielna

• Narysuj Porządnisia, jak wykonuje wiosenne prace. Powieś rysunek na widocznym 

miejscu. 

• Napisz w zeszycie kilka zdań o tym, czym zajmie się wiosną nasz przyjaciel.                            

Wykorzystaj zgromadzone słownictwo i zdobytą wiedzę.

• Przepisz wyrazy na własną gazetkę. Pomaluj „rz” na granatowo. 

• Utrwalaj słownictwo wykorzystując maskotkę lub sylwetę Porządnisia (powiększony 

kształt jego postaci) w zabawach teatralnych np. podczas audycji telewizyjnej                  

o pracach w ogrodzie wiosną, w której nasz przyjaciel jest ekspertem.   



Praca samodzielna c.d.

• Wpisz nowe wyrazy z „rz” niepodlegające zasadom ortograficznym, czyli te, 

które trzeba zapamiętać do Osobistego słowniczka ortograficznego w części 

Porządnisia. (odkurzanie,  perz,  narzędzia,  korzenie,  rzepa,  porzeczki, kalendarz,  

rzodkiewka, warzywa, jarzyny,  wierzchołki)

• Ustnie wyjaśnij pisownię pozostałych wyrazów np.: przetwory – „rz”                    

po p, podwórze – „ó” na o, „rz” na „r” itp. (przekopanie, marzec, drzewa,   

krzewy,  krzaki, przetwory, trzmiele, grządki,  podwórze, skrzynki, brzoskwinie)



Praca we współpracy z Rodzicem

• Wymyślcie wspólnie krótkie i śmieszne dyktando z użyciem wyrazów                       

z historyjki o pracach Porządnisia na podwórzu i w ogrodzie. 

• Rodzic dyktuje, a Ty piszesz. Następnie będzie zmiana: Ty dyktujesz,                   

a Rodzic pisze.

• Porównajcie oba dyktanda. 

• Życzę powodzenia!



- Ja także…                          

Przygotuj się do dyktanda według 

planu! Wtedy Twój sukces stanie 

się rzeczywisty!
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