
 

 

Dzień dobry! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Zajmiemy się dzisiaj głoskami, czyli najmniejszymi słyszalnymi dźwiękami mowy. 
Przypomnimy sobie wiadomości z kl. 4 oraz poszerzymy je o podział głosek. Poznane dzisiaj 
informacje są bardzo ważne. Proszę się ich nauczyć. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lekcja – 25.05.2020   

Temat: O różnych rodzajach głosek. 

1. Czy wiecie jak ćwiczą aktorzy i prezenterzy, by głośno i wyraźnie się wypowiadać? 
Spójrzcie na planszę na str. 339 w podręczniku. Spróbujcie poćwiczyć razem z nimi  
i przeczytajcie teksty w chmurkach. ☺☺ 

2. Zapiszcie w zeszytach wszystkie definicje – są na kolorowo (lub wydrukujcie i wklejcie): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wykonajcie ustnie ćw. 2 ze str. 339 z podręcznika. Możecie wymawiając głoski delikatnie 
dotykać palcami krtani. Co wyczuwacie przy wymowie „b, g, d, w”?  

Wiązadła głosowe lekko drgają prawda? To powietrze przepływając przez gardło 
wprawia je w ruch. Tak się dzieje przy głoskach dźwięcznych. Zapiszcie w zeszycie 
kolejny podział głosek: 

 

 

 

Samogłoski, czyli dźwięki, przy których 
wymawianiu cały czas słychać pełny 
dźwięk. Należą do nich:  

a, e, i, o, u, y, ę, ą 

Głoska to najmniejszy dający się słyszeć dźwięk mowy. 

Głoski dzielimy na: 

Spółgłoski, czyli głoski, które nie są 
samogłoskami. To:  

b, c, ch, cz, ć, d, dź, dż, f, g, h, j, k, l, 
ł, m, n, ń, p, r, rz, s, sz, ś, t, w, z, ź, ż 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wykonajcie do zeszytu ćw. 3b i 4b ze str. 340 w podręczniku. Następnie zapiszcie  
w zeszycie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głoski dzielimy na: 

dźwięczne 

(powietrze przepływające przez krtań 
wprawia wiązadła głosowe w drgania) 

Wszystkie samogłoski 

oraz spółgłoski: 

b, g, d, w, z, ź, ż, dz, dź, dż, m, n, ń, 
l, ł, r 

bezdźwięczne 

(powietrze przepływa przez krtań 
swobodnie) 

spółgłoski: 

p, k. t, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch 

 

Głoski dzielimy na: 

nosowe 

(powietrze przepływa przez nos i usta) 

głoski: ą, ę, m, n, ń 

 

ustne 

(powietrze przepływa przez usta) 

wszystkie głoski oprócz:  
ą, ę, m, n, ń  

Głoski dzielimy na: 

twarde 

b, c, d, f, g, h (ch), k, l, ł, m, n, p, r, s, 
t, w, z, ż (rz), dz, dż, cz, sz 

 

miękkie 

(zmiękczone przez kreseczkę lub „i”) 

ć, ń, ś, ź, j, dź (ci, ni, si, zi, dzi) 



 

 

5. Wykonajcie do zeszytu ćw. 8b i 9 ze str. 341 w podręczniku. 

6. Uzupełnijcie w zeszycie ćwiczeń fragment rozdziału „Poprawna i staranna wymowa 
wyrazów. Akcent” ćw. 1, 2 i 3 str. 119.  

6. Jako utrwalenie poznanych dzisiaj wiadomości proszę obejrzyjcie 3 – minutowy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=fcd2A6iemxk 
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