Mel.: Krakowiaczek jeden
Krakowiak na rz
Są pewne zasady,
gdzie „rz” się pisze.
Chcemy je przypomnieć,
Prosimy o ciszę.
Dworzec, bo dworcowy
lekarz, bo lekarski,
marzec, bo marcowy,
kucharz, bo kucharski.
Rzeka, orzech, rzadko,
twarz, rzodkiewka, wierzba,
warzywa, korzenie –
te są niewymienne.
Po spółgłoskach takich, jak:
p, b, d, t, k,
cztery nam zostały:
g, j, w, i ch.
Są też tu wyjątki,
gdzie „sz” piszemy:
Kształt, pszenica, pszczoła,
inne pominiemy.

Mel.: Stary niedźwiedź mocno śpi
Historia chrapiącego
niedźwiedzia
Jak napisać głoskę „h”? x 2
Samo „h” piszemy,
Czy „ch” piszemy,
Tego zaraz dowiesz się. x2
Ch - sz
„Ch” zmienia się na „sz”x2
cicho – ciszej, cisza,
suchy – suszyć, susza.
O tym musisz wiedzieć Ty x2
Ch po s
„Ch” piszemy po „s” x2
Schodzić, schować, schowek,
Schudnąć, schab lub schodek.
Ta zasada ważna jest. x2
H-ż
Zmieniasz samo „h” na „ ż” x2
Tak jak druh - drużyna,
Druhna to dziewczyna.
Każdy harcerz o tym wie x2
Teraz wyliczanka ta, wyrazy na
samo „h”:
Bohater z honorem,
Historia z humorem,
Hałas, hejnał, hulać, huk,
Hartować, horyzont, hak.

Mel.: Gdzie strumyk płynie z wolna

Mel.: Szła dzieweczka do laseczka

Porady nad strumykiem

Żarliwa opowieść

Gdy nie wiesz, jak napisać:
„O z kreską” czy też „u”,
posłuchaj tej piosenki,
którą śpiewamy tu.

Teraz, Alu, Ci opowiem
o pisowni „ż” z kropeczką!
o pisowni „ż” z kropeczką!
o pisowni „ż”.

„O z kreską” więc piszemy,
gdy zmienia się na „o”:
sól – soli lub solniczka,
pokój – pokoi sto.

Jeśli chciałbyś napisać wyraz z
kropką „ż” o jej,jej!
Wyraz z kropką „ż”, o jej, jej!
Wyraz z kropką „ż’.

Piszemy też „o z kreską”,
jak zmienia się na „e”:
niósł, niesie, przenieść, wynieść,
wiódł – dobrze wiedzie się.

Wymień w wyrazach
pokrewnych na „g”,
wymień w wyrazach
pokrewnych na „ź”,
spróbuj wymienić na krótkie dz”,
i jeszcze wymień na
„h”, „s” i „z”.

„O z kreską” wymieniamy
na samogłoskę „a”.
Jak: wrócić i wracamy,
czy: pomóc – pomaga.
Końcówki „-ówka”, „-ówna”
i jeszcze krótkie ”-ów”,
piszemy przez „o z kreską”:
makówka, krówka, głów.
Są jednak trzy wyjątki
i morał płynie stąd:
zasuwka, wsuwka, skuwka
nie kreskuj, bo to błąd.
Jest druga też zasada:
końcówek „-ują”, „-ujcie”,
uczniowie, uczennice,
tego nie kreskujcie!

Dam Ci teraz garść przykładów
wymiany na „g”,
„ż”, „ż”!
Wymiany na „g”!
Możesz – mogę, ważyć – waga,
łodyżka – łody – ga, ga!
Łodyżka – łody – ga, ga!
Łodyżka – ga, ga!
Ja grożę, bo groźba – wisi tuż,
tuż! Więc wożę, bo wozić –
trzeba już, już! I teraz pieniążek
na pieniądz – bach! A węższy na
wąski – Rach – ciach, ciach,
ciach!

Mel.: Mam chusteczkę haftowaną

Wielka sprawa
Pierwszy wyraz w zdaniu
zawsze pisz literą wielką,
i dam przykład Tobie Jaśku,
słuchaj też Anielko:
„Ala czyta”. „Uczeń pisze”.
Mówię to do Ciebie.
A Ty słuchaj oraz ucz się ,
nie błądź gdzieś po niebie.
I imiona i nazwiska – wielką
oczywiście!
Nazwy zwierząt, drzew, zabawek
także dużą piszcie.
Tu przykładów jest bez liku,
na to całą zwrotkę.
Poświęcimy, by wymienić:
mamę, tatę, ciotkę.
Ala, Bolek, Cesia, Darek – imona
rodzinki,
Dobrowolska, Królikowski to
chłopak Halinki,
Burek, Skipi, Kicia, Mruczek
jeszcze chomik Fartek,
Batman, Zorro, koń Garbusek
oraz drzewo Bartek.
I regiony, różne kraje,
jak również krainy,
tak jak Polska czy Kujawy
i także równiny.

No i nazwy ich mieszkańców, jak
Kujawiak, Polak.
Piszesz wielką, jak inaczej,
Przecież to twój rodak!
Nazwy miast i miejscowości,
place i ulice: Marszałkowska,
plac Zawiszy czy miasto Police,
i półwyspy, wyspy, rzeki,
jeziora i góra:
Hel czy Wolin, Tatry, Mamry
oraz rzeka Bzura.
Wszystkie święta – większe,
mniejsze – to wielka porada,
też literą pisać dużą trzeba –
to zasada:
Boże Narodzenie oraz Dzień
Nauczyciela.
Wielką też Dzień Dziecka
piszcie, a małą niedziela.
A na koniec pamiętajcie, pisząc
swoje listy,
że szanować adresatów muszą
zawsze wszyscy.
Wielką piszcie więc literą listy w
deszczu, w słońcu, tak jak ja,
Kochani Moi, czynię to
na końcu!

