Koniec kłopotówz ortograﬁą
Jeśli chcesz, aby ortograﬁa nie sprawiała Ci kłopotów, zagraj z nami!
MAGICZNY CZYTNIK pokaże Ci, jak napisać nawet najtrudniejsze wyrazy.
Nauczysz się ortograﬁi szybko i bez wysiłku – podczas zabawy.
Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy do gry.
Powodzenia!
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
90 kart

magiczny czytnik
(kształt czytnika może
ulegać zmianom)

36 żetonów z literami

80 żetoników-biedronek

instrukcja

7-12 LAT

1-6 GRACZY
1
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Przygotowanie gry
Gracze otrzymują po 6 żetonów z literami.
Każdy gracz powinien mieć przed sobą żetony z:

Żetony połóż literami do spodu. Karty potasuj i ułóż na stole w stosiku.
Uwaga!
Gdy chcesz się bawić tylko w u czy ó, wybierz karty oznaczone
zielonym trójkątem. Jeśli rozgrywka ma dotyczyć rz i ż, zostaw na stole
karty oznaczone niebieskim kwadratem, a jeśli masz chęć zgadywać
h lub ch, na stole połóż karty z czerwonym kółkiem.
Przygotuj czytnik z czerwonej folii.
Ustal, czy grę poprowadzi jedna osoba, czy po kolei każdy z graczy.
Należy też uzgodnić, jak długo będzie trwała rozgrywka, np. do momentu,
aż jeden z graczy zdobędzie 15 żetoników-biedronek.
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Wersja druga
Osoba prowadząca rozgrywkę wyciąga ze stosika kartę. Kładzie ją na stole
w miejscu widocznym dla wszystkich. Gracze wykładają przed sobą
po jednym żetonie z literą (lub literami), którą trzeba uzupełnić wyraz,
aby został napisany poprawnie. Litera jest zakryta do momentu,
aż wszyscy gracze zadeklarują odpowiedź. Wtedy prowadzący sprawdza
czytnikiem, jak prawidłowo pisze się wylosowane słowo. Wszyscy gracze,
którzy prawidłowo zadeklarowali pisownię, dostają po jednym
żetoniku-biedronce, czyli bożej krówce.

Zakończenie gry
Wygra ten z graczy, który uzbiera najwięcej żetoników-biedronek.

3
qo_instr.indd 3

12-06-29 15:02

Zasady pisowni
Abyś mógł odnosić same zwycięstwa w naszym QUIZIE,
proponujemy Ci krótką powtórkę zasad pisowni, bowiem
to właśnie czyni mistrzem. Opracowanie zasad pochodzi
ze „Słownika ortograﬁcznego dla najmłodszych” profesora
Edwarda Polańskiego wydanego przez Wydawnictwo Szkolne PWN.
W tym słowniku znajdziesz również odpowiedzi na wszystkie
wątpliwości ortograﬁczne.
Powodzenia

Pisownia wyrazów z ó, u
Do oznaczenia jednej głoski u używamy dwóch liter: ó i u. Postaraj się zapamiętać
zasady ich używania. Gdybyś jednak miał wątpliwości, sprawdź pisownię trudnego
wyrazu w słowniku.
Literę ó piszemy, gdy w innych formach tego samego wyrazu lub wyrazach
pokrewnych wymienia się ona
na o:
pokój − pokoje, pokojowy, pokoik,
sól − soli, solny, solniczka,
stół − stoły, stołowy, stołek;
na e:
niósł − niesie, przenieść, wynieść,
wiódł − wiedzie,
siódmy − siedem, siedemnaście, siedemdziesiąt;
na a:
wrócić − wracać
powtórka − powtarzać, powtarzalny,
pomóc − pomagać.
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Uwaga!
Literę ó piszemy też w wielu wyrazach, w których się ona nie wymienia na o, e, a, np.:
jaskółka, król, ogórek, wiewiórka, żółw, równać, równy, skóra,
góra, późno.
Literę ó piszemy w zakończeniach -ów, -ówna, -ówka:
w nazwach miejscowości, np.:
Kraków, Tarnów, Hrubieszów;
w formach liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego, np.:
domów, uczniów, kilogramów;
w nazwiskach córek utworzonych od nazwisk ojców, np.:
Nowakówna − córka pana Nowaka,
Iłłakowiczówna − córka pana Iłłakowicza;
w wyrazach utworzonych przez dodanie cząstki -ówka do innych wyrazów, np.:
ciężarówka, makówka, krzyżówka.

Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka
Literę u piszemy na początku wyrazów, np.:
ucho, usta, usiąść, upaść.

Uwaga!
Na początku niektórych wyrazów piszemy też literę ó, np.:
ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny.
Literę u piszemy na końcu wyrazów, np.:
bratu, cukru, gniewu.
Literę u piszemy także w zakończeniach czasowników: -uję, -ujesz, -uje, -ujemy,
-ujecie, -ują, -uj, -ujmy, -ujcie, np.:
gotuję, gotujesz, gotuje, gotujemy, gotujecie,
gotują, gotuj, gotujmy, gotujcie.
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Pisownia wyrazów z rz, ż
Do oznaczenia jednej głoski ż używamy liter: rz i ż. Postaraj się zapamiętać zasady ich
używania. Jeśli jednak masz wątpliwości, sprawdzaj pisownię trudnych wyrazów w słowniku.
Piszemy rz, jeśli w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych
wymienia się na r:
dworzec − dworca, dworcowy,
kucharz − kucharka, kucharski,
lekarz − lekarka, lekarski, lekarstwo.

Uwaga!
Piszemy rz i tam, gdzie nie wymienia się na r, np.:
jarzębina, korzeń, orzech, rzeczownik, rzadko, rzodkiewka, twarz, wierzba.
Piszemy rz po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w, np.:
przecinek, brzoza, patrzeć, drzewo, krzew, zgrzyt, chrzest, spojrzeć, wrzesień.

Wyjątki: Piszemy sz po dwu spółgłoskach k i p w wyrazach: kształt, kształtny, kształcić,
wykształcenie, bukszpan, pszenica, pszenny, pszczoła, pszczółka, pszczeli.
Piszemy sz po spółgłoskach także w zakończeniach przymiotników stopnia wyższego
lub najwyższego: -szy, -ejszy, np.:
grubszy, lepszy, najkrótszy, trudniejszy, mądrzejszy, najlżejszy.
Literę ż piszemy, gdy w formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych
wymienia się ona
na g:
możesz − mogę,
łodyżka − łodyga,
ważyć − waga;
na h:
drużyna − druh;
na z:
każę − kazać,
wożę − wozić;
na ź:
grożę − groźba,
zagrożenie − groźny;
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na dz:
księża − ksiądz,
pieniążek − pieniądz,
mosiężny − mosiądz;
na s:
węższy − wąski,
książę − księstwo.

Uwaga!
Piszemy ż w dwuznaku dż na oznaczenie jednej głoski, np.:
drożdże, dżem, dżinsy, dżdżownica, dżungla, dżudo, gwiżdże.

Pisownia wyrazów z ch, h
Do oznaczania głoski h używamy liter: ch i h. Zapamiętaj, kiedy ich używamy.
Nie zapominaj też zaglądać do słownika. W ten sposób utrwalisz sobie pisownię
trudnych wyrazów.
Piszemy ch, gdy wymienia się ono na sz:
cicho − ciszej, cisza,
suchy − susza, suszyć,
śmiech − śmieszny, śmieszyć.
Piszemy ch po s, np.:
schab, schody, schodzić, schować, schowek, schudnąć.
Piszemy h, gdy wymienia się ono na ż:
druh − drużyna.

Uwaga!
Warto zapamiętać pisownię następujących wyrazów:
bohater, ﬁlharmonia, Podhale, harcerz, historia,
herbata, hałas, hejnał, humor, huta, hak, huk.
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Jeśli spodobał Ci się nasz QUIZ, sięgnij po inne gry z serii IQ.GRANNA:

Drogi Kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością.
Jeśli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie
przepraszamy), prosimy wypełnić ten kupon i wysłać na adres:
GRANNA, ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa.
Miejsce zakupu: ____________________________________________________________
Data zakupu: ______________________________________________________________
Brakujące elementy: ________________________________________________________
Imię i nazwisko: ____________________________________________________________
Adres: ____________________________________________________________________
Możesz też wysłać reklamację e-mailem na adres: service@granna.pl.
00147/3

Grę przygotowali:
Ilustracje: Andrzej Budek
Projekt graﬁczny: Granna,
Huddleston
Koncepcja gry: Ewa Falkowska
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