
Jak pomóc dziecku w nauce ortografii? 

Zachęcam rodziców do wykorzystania metody kolorowej ortografii. Jej twórcą jest 
Lesław Furmaga: literat, inżynier, żeglarz, były wykładowca w Wyższej Szkole 
Morskiej. Autor powieści dla dorosłych i dzieci, słuchowisk i scenariuszy filmowych. 
autor pierwszego w Polsce pamięciowo-wzrokowego słownika ortograficznego dla 
dzieci „Ortofrajda”, autor tekstów do gier i zabaw, twórca pierwszego „skansenu 
ortograficznego” dla dzieci Kraina Ortofrajdy, inicjator, organizator i wykładowca 
pierwszych w Polsce seminariów bezstresowego nauczania pisowni poprzez zabawę, 
laureat wielu nagród literackich, m.in. Nagrody i Wyróżnienia Przewodniczącego 
Komitetu ds. Radia i Telewizji, Nagrody Literackiej im. Conrada Korzeniowskiego, 
Nagrody Literackiej „Złoty delfin” i wielu innych 

Jeśli zaczynamy pracę z małym dzieckiem można wprowadzić do zabawy małego 
skrzata (może to być krasnoludek lub kolorowy pluszak), który będzie przypominał 
dziecku o zasadach lub poprawiał je w przypadku popełnienia błędów.  

W przypadku starszych dzieci wystarczy zacząć od kolejnego etapu czyli nauki 
rymowanki, która wprowadza zasady oznaczania poszczególnym ortogramom (tzn. ż, 
rz, ó, u, h, ch, i wyjątkom sz) stałych kolorów . 

ZAPAMIĘTAJ: 

"ó" z kreską różowe od dziś będzie,  

"rz" granatowe wszędzie,  

"ż" zielone niezawodnie,  

"h" brązowe bardzo modnie,  

wyjątki "sz" czerwone,  

"u" i "ch" czarnym posmolone." 

 

Kolorowa Ortografia jest ciekawym pamięciowo – wzrokowym sposobem uczenia się i 
nauczania pisowni. Kolorowa Ortografia, w skład której wchodzi cały pakiet słowników, 
książek, gier i zabaw, opiera się na nauce ortografii za pomocą kolorów i jest 
wielokrotnie przetestowanym i sprawdzonym sposobem na skuteczne uczenie się i 
łagodzenie skutków dysortografii u dzieci. Zachęcam rodziców do fachowej lektury 
oraz do wprowadzenia oznaczenia ortogramów kolorami. Można w ulubionej książce 
zaznaczyć cienkopisami trudności ortograficzne, można wydrukować teksty 
ulubionych piosenek lub wierszyków i pracować na tym. W przypadku małych dzieci 
można w domu obkleić domowe sprzęty i zabawki kolorowymi słowami. Zachęcam do 
wydruku tekstów kolęd. Święta też mogą być okazją do nauki ortografii 

 



Polecana literatura: 

Ortofrajda. 

Kolorowy słownik ortograficzny dla młodzieży z elementami gwary uczniowskiej - 

wzbogacający słownictwo 

Lesław Furmaga 

Wydawnictwo: Egmont 

 

Ortofrajda malowane dyktanda zeszyt ćwiczeń. 

Lesław Furmaga 

Wydawnictwo: Egmont 

 

 

Słownik ortograficzny dla klas IV-VI szkoły podstawowej 

Lesław Furmaga 

Wydawnictwo: Egmont 

 

 

Słownik ortograficzny dla klas I-III szkoły podstawowej 

Lesław Furmaga 

Wydawnictwo: Egmont 

 
 

 

 

BÓG SIĘ RODZI 

 

Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony; 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice nieskończony. 
Wzgardzony okryty chwałą, 
Śmiertelny Król nad wiekami; 
ref. A słowo ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 

 
Cóż masz niebo nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście twoje 
Wszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje; 
Nie mało cierpiał, nie mało, 
Żeśmy byli winni sami, 
ref. A słowo ciałem się stało… 
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W nędznej szopie urodzony, 
Żłób mu za kolebkę dano? 
Cóż jest, czym był otoczony? 
Bydło, pasterze i siano. 
Ubodzy, was to spotkało 
Witać Go przed bogaczami, 
ref. A słowo ciałem się stało… 

 
Potem i Króle widziani 
Cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani: 
Mirrę, kadzidło i złoto; 
Bóstwo to razem zmieszało 
Z wieśniaczymi ofiarami; 
ref. A słowo ciałem się stało… 

 
Podnieś rękę, Boże Dziecię! 
Błogosław krainę miłą, 
W dobrych radach, w dobrym bycie 
Wspieraj jej siłę swą siłą. 
Dom nasz i majętność całą, 
I Twoje wioski z miastami! 
ref. A słowo ciałem się stało… 

 

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki 

 
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki 
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego 
                 Witaj, Jezu ukochany, od Patriarchów czekany 
                 Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony 2x 
Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie 
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy 
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy 
                  Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony 
                  Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki  
                  człowiekiem 2x 

  



Wśród nocnej ciszy 
 
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi 
Czym prędzej się wybierajcie, 
Do Betlejem pośpieszajcie, 
Przywitać Pana. 
 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  
Z wszystkimi znaki danymi sobie.  
Jako Bogu cześć Mu dali,  
A witając zawołali  
Z wielkiej radości:  
 
Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,  
Cztery tysiące lat wyglądany  
Na Ciebie króle, prorocy  
Czekali, a Tyś tej nocy  
Nam się objawił.  
 
I my czekamy na Ciebie, Pana,  
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,  
Padniemy na twarz przed Tobą,  
Wierząc, żeś jest pod osłoną  
Chleba i wina. 
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