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„Łdzkie – moja mała Ojczyzna” 

„Wycieczka po Łodzi” 

„W dniu dzisiejym, moi mili, odwiedzimy łdzkie strony” 

Na peadzkę po regionie wiedzie Kyś zadowolony. 

„Niepowtaalną licą Piotrkowską dziś spacerjemy, 

Najdłszą licę w Eropie, poznać dzisiaj cemy. 

Idąc licą Piotrkowską wnet Kysio pystaje, 

Mwi, e słyszy mzykę – tak m się wydaje. 

Py „grającym” Arte Rbinsteinie zatymał swe kroki, 

dając, e słyszy melodię, paty w grę, w obłoki.  

T obok Ławeczka Jliana Twima widnieje. 

Wyscy obserwją co się z Kysiem dzieje. 

łopiec podskakje cały zawycony, 

bo zobaczył atora swy wierszy lbiony. 

Kolejny pystanek w wędrwce po mieście 

to centrm dowe – „Odwiedźmy je wreszcie. 

Wana ecz, o ktrej powiem – to Dzwon – łdzkie serce 

Dzięki yczliwości łdzki szkł i pedszkoli powstał, piękny wielce. 

Warty obejenia jest rwnie Pałac Poznańskiego 

Stoi py Ogrodowej – popatmy na niego. 

We wnęt jest Mzem istorii Miasta Łodzi. 

VI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny 

Łódzkie Kolorami Malowane  



Zwiedzając mnstwo komnat, kademu się dogodzi. 

Gdy lkssowe mry opścić pyjdzie pora, 

damy się do Manfaktry – i dziś i jtro z wieczora. 

Nasza dzisiejsza pygoda j zakończyć się msi, 

Ale zapraszam jtro rano na zbirkę, 

 „Bajkowy Szlak” na pewno was sksi. 

Marycy i awranek to eźby bajkowe. 

Jtro szczegłowo wam o tym opowiem. 

Ped Galerią Łdzką pomnik Ferdynanda Wspaniałego stoi. 

Ldwik Jey Kern jest atorem ksiąki. On wyzwań się nie boi. 

Park Źrdliska nas zaprasza byśmy wrbla podziwiali. 

Ćwirek zwie się ten malszek, ped Palmiarnią widać go z oddali. 

W innym park, blisko szkoły, Plastś wita nas z daleka. 

Kady kmpel z Tosi pirnika, na pobdkę jego czeka. 

Nasz boater bdzi kadego swym dzwonkiem, ktry w ręk tyma. 

De szy m nie maną, nawet gdy jest sroga zima. 

Kot Filemon i Bonifacy, na Plac Zwycięstwa stoją, 

Ped Łdzkim Domem Kltry „Zaczarowany ołwek” ma istorię swoją. 

Retkińskie kąpielisko Fala jest take obdaone 

eźbą małego Pik-Poka, ktry zapewne zamaa krtkim ogonem. 

W rnorodnych zdaeniach, brać dział jtro będziemy. 

Wsplnie w pepięknej Łodzi wnet poszalejemy. 

 

Tekst dyktanda opracowany przez 

nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi 

panią Joannę Miller i panią Anetę Misiak-Taras 

na VI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Łódzkie Kolorami Malowane”  
 

Organizatorzy 

 

                                                                                                                              

Ó– różowe od dziś będzie,  
granatowe rz – wszędzie,  
ż- zielone niezawodnie,  

h – brązowe, bardzo modnie,  
sz - wyjątki - czerwone,  

u i ch – czarnym posmolone 


