
JĘZYK POLSKI PISOWNIA WYRAZÓW Z „CH” I „H” 

 

Dzień dobry Mateusz, 

Dzisiejszym tematem zajęć będzie pisownia wyrazów z „ch” i „h”. Na początku 
proponuję Ci przypomnienie zasad, kiedy piszemy „ch”,  kiedy „h”. Potem zaś 
poproszę Cię o rozwiązanie zadań i zagranie w przygotowaną przeze mnie grę 
planszową „Ch”, „H”. Grę znajdziesz w osobnym zdjęciu. Pytania i zadania do 
gry znajdziesz na stronie numer 3. 

 

1. Kiedy piszemy „ch”? 

CH piszemy : 

 Kiedy wymienia się na „sz”, np.  
Cicho, bo cisza 

Suchy, bo suszyć 

Kruchy, bo kruszyć 

 

 Na końcu wyrazów, np. brzuch, ruch, strach, strych 

Wyjątkiem jest wyraz: druh 

 

 Po spółgłosce „s”, np. schody, schab, wschód, schemat 

 

2. Kiedy piszemy „h”? 

H piszemy: 

 Kiedy wymienia się na : g, z, ż, dz, np. 
Wahać się, bo waga 

Błahy, bo błazen 

Druh, bo drużyna 

 

 Na początku wyrazów w cząstkach: hip, hiper, hydro, hekto, np. 
Hipopotam, hipoteza, hydroterapia, hektopaskal 

 



 W wielu nazwach własnych, np. Himalaje, Holandia, Sahara 

Zadanie 1 

Przed Tobą, na kartce znajdują się wyrazy, w których brakuje  „h” lub „ch”. 
Proszę połącz wyrazy z literą „h”  lub „ch”: 

 

…..uśtawka,   ….amak,     ……leb,    …….imalaje,    ……iny,     s……..abowy, 

………cę,          ……..ania,         ………owam się,      …….iena,      s………ody, 

Py………..ota,     ………alina,       ……..mura,      ki……ać,       bo……..ater 

 

 

H        CH 

 

Zadanie 2 

Proszę napisz zdanie z wyrazem: 

a) „ harcerz” 

………………………………………………………………………………………….. 
 

b) „ chłopiec” 

………………………………………………………………………………………….. 
 

c) „herbata” 

………………………………………………………………………………………….. 
 

Powodzenia! 

Aneta Trojanowska 

 

 

 



PYTANIA DO GRY 

 

1. Jak napiszesz wyraz ……….mura? 

2. Jak napiszesz wyraz   ……enryk? 

3. Jak napiszesz wyraz ……uśtawka? 

4. Jak napiszesz wyraz   ……ak? 

5. Jak napiszesz wyraz …….usteczka ? 

6. Jak napiszesz wyraz    …….oroba? 

7. Jak napiszesz wyraz   …..ować się? 

8. Jak napiszesz wyraz   ………ipoterapia? 

9. Jak napiszesz wyraz  ……ętnie? 

10.  Jak napiszesz wyraz   ……..ania? 

11. Jak napiszesz wyraz   ………..ałas? 

12.  Jak napiszesz wyraz   ……erbata? 

  

 

ZADANIA DO GRY 

1. Podskocz 3 razy tak jak na trampolinie 

2. Znajdź w domu chusteczki do nosa 

3. Pohuśtaj się na boki tak jak na hamaku 

4. Znajdź w domu chleb 



5. Krzyknij głośno i zrób przez 3 sekundy hałas 

6. Znajdź w domu herbatę 

7. Podaj jedno imię, które napiszesz przez „H” 

8. Proszę naśladuj jak się huśtasz na huśtawce 

9. Powiedz 1 wyraz, który napiszesz z „ch” 

10. Powiedz 1 wyraz, który napiszesz z „h” 

 

 

Aneta Trojanowska 


