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ORTOGRAFICZNYCH

Ó NIEWYMIENNE

„Ó” NIEWYMIENNE – TRUDNA SPRAWA,

TU REGUŁA ŻADNA NIE DZIAŁA.

PRZYGLĄDNIJ SIĘ WIĘC ZWIERZAKOM 
STARANNIE

I PISZ W ICH NAZWACH ZAWSZE „Ó” 
POPRAWNIE !

OTO JASKÓŁKA, WRÓBEL, KRÓLIK, ŻÓŁW 
WIEWIÓRKA, SÓJKA I PRZEPIÓRKA , 

TAKŻE I TCHÓRZ – 
PISZ ZAWSZE W NICH „Ó” I JUŻ!
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Jak pisownię wyrazów z „ó” niewymiennym 
zapamiętać

wierszyki pomogą!

W zamku na kłódkę zamknięty  Józef król, 
a obok niego i królowa.

Córkę zła wróżba zamknęła tam, 
gdzie góra jest lodowa.

Prób wiele daremnych  podejmowali już rycerze,
i włócznią swą próżno walczyli ze smokiem, 

który  królewny strzeże.
Kłótnie co dzień w królestwie tym  wciąż panują, 

bo nie wie nikt, jak wróżbę złą zdjąć z tych, co królują.
Pomysłów różnych mnóstwo zgłasza lud

Mózg każdy swój wytęża,
królewna w żółtych szatach łka,

 czekając wciąż na męża...

Wtem mysikrólik królewny Rózy stróż mały,
na płótnie ołówkiem zapisane, tajemne przynosi  inicjały(U Ó).

Ten, kto ich właścicielem jest, zagadkę w mig rozwiąże
i królestwo uwolni tak, mądry ów książę.
Książę Urban Ósmy zadanie trudne miał:

„ó” brakujące w słowach  wpisać prawidłowo chciał.
Zadanie dobrze już zrobione, 

czar zdjęty, - królewnę pojmuje wnet  za żonę!
Chór śpiewa radosne pieśni,

a ten, kto przeczytał powiastkę tę,
koszmarów o jedynce z dyktanda z „ó” niewymiennym

już nie śni!
( tekst własny)



     

W. Gombrowicz

 Bito żaka rÓzgą krÓtką,
Aż na biednym cierpła sk Óra,

Gdy napisał zle: ż Ółw, żÓ łtko,
TchÓrz, rÓwnina, zrÓdło, g Óra.

Bito p Óty, p Óki uczeń

Słów nie zapamietał r Óżnych:
KłÓ tnia, cÓ rka, płÓtno, włÓ czka,

ChÓr, jaskÓ łka, r Óża, p Óźny.
PrÓ żno biedny żak pr Óbował

Wszystko jakos uog Ólnić,
Bo jak zwiazać takie słowa:

Wł Ókno, strÓ ż, ogÓ rek, wsp Ólny?
Dziś pomaga wierszyk uczniom,

Spytaj odpowiedzą chÓ rem:
Wr Óżba, krÓ l, wiewi Órka, wł Ócznia

OprÓ cz, tego: wr Óbel, wi Órek.

Oprac. Agnieszka Kural


