
Ortograficzne rymowanki cz.II  H



Rymowanki, wiersze z trudnościami 
ortograficznymi są pomocnym 

rozwiązaniem
w nauce zasad ortograficznych, 

spróbujcie dodać 
do nich melodię, rytm, możecie też 

rapować, 
co ułatwi Wam zapamiętanie reguł.

…a może lubicie rymowanki?



DO DZIEŁA! 
Uczymy się, czytamy, śpiewamy, tańczymy i zapamiętujemy!!!

ALE HECA!

H - w dziedzinie hec jest specem,
Strasznie ceni sobie hece.
Takie właśnie hobby ma:

„Gdzie jest heca tam i ja!”
Na biwaku raz w Hajnówce
Harcerz grał na hajnałówce.

A H myśli: „Heca hecą,
Trzeba dmuchnąć mocniej nieco!”

I dmuchnęło takim dmuchem, 
że zrobiło zawieruchę, 

wydmuchało halny wiatr,
Od Hajnówki aż do Tatr.



Ale heca! Heca hecą-
Z halnym wiatrem wszyscy lecą.

Ludzie oprzeć się nie mogą-
dzieciak leci z hulajnogą,

kołki się huśtają w płotach     
W zoo fruwa hipopotam!

Huk, harmider, straszny hałas -
hipopotam wpadł na szałas!
Krzyczy baca, krzyczy juhas:
Hipopotam to nie mucha.
Szałas z hukiem się zawalił

Juhas goni H po hali.



To nie heca - to nie piekło!
A gdzie H jest? H uciekło

Zamiast płacić za te straty,
Dało nura do herbaty.

Wanda Chotomska



PISZ H

Śmiało zawsze piszcie h, gdy na ż, z, g wymienić się da. 
np. wahać - waga, druh - drużyna, błahy - błazen

W cząstkach: helio, hiper, hydro, hipno, homo – h występuje 

wszystkim to wiadomo np. hipopotam, hipermarket.

Hipermarket, hipopotam, hektolitr, homonim

Po literze z - h chętnie ustawia się np. zhańbić, rozhuśtać.

W głośnych wyrazach lubi występować, bo to samo h bardzo lubi 

hałasować. np. huk, harmider, hop, hola, hej.



Z wyrazami z H bardzo często bywa, 
że żadna reguła w nich się nie ukrywa.

Wyrazy do zapamiętania!!!

hipopotam, hurt, hart, hektar, hasło, hołdować, humor, 

ohyda, horda, higiena, honor, horyzont, hołota, hultaj, 

herszt, czyhać, hasło, hańba,  haft, handlarz, błaha, 

historia, hetman, hymn, huta

hełm

hamak

huśtać

herbatniki

hiacynthotel

hejnał

harcerz

hiena

harmoniabohater

hamulec



Drodzy uczniowie 
powtarzajcie, tańczcie, śpiewajcie – zapamiętujcie 

Pozdrawiamy Was gorąco

Wasze terapeutki

Iwona  Pańta i Dorota Kalbarczyk


