
Klasa Va – język polski (poniedziałek – 8 czerwca)

Kochani!  Witam  Was  na  kolejnej  lekcji.  Bardzo  proszę  o  uważne  przeczytanie  wszystkich
wiadomości, które Wam podam, ponieważ  omówimy jedno z zagadnień dotyczące kolejnego działu
gramatycznego, mianowicie fonetyki.

Temat: O różnych rodzajach głosek.

Z klasy IV pamiętacie, że:

JEST RÓŻNICA POMIĘDZY WYMOWĄ A PISOWNIĄ.

Mówimy, używając słów.
Słowa podzielić możemy na sylaby, głoski lub na litery.
Litery to graficzny zapis głosek (czyli krótkich dźwięków, które wypowiadamy).

NOTATKA:
głoska – najmniejszy słyszalny dźwięk mowy, np.: a, g, sz, dzi, o …
litera – graficzny zapis głoski (jedna głoska może być zapisana za pomocą dwóch a nawet – trzech
liter)

Wyraz  kasza  zawiera:  5  liter,  ale  tylko  4  głoski,  ponieważ  sz  to  jedna  głoska  przedstawiona
graficznie za pomocą dwóch liter.

Głoski dzielimy na:
samogłoski – w języku polskim jest ich osiem: a, ą, e, ę, i, o, u (ó), y
spółgłoski – wszystkie pozostałe głoski, a więc: b, c, ć, d, f, g, h (ch), k, l, …
………………………………………………………………………………………………………
 W zależności  od działania  naszych narządów mowy (krtani,  języka)  głoski  podzielić  możemy
trojako.

NOTATKA:
GŁOSKI

DŹWIĘCZNE
 (kiedy je wymawiamy, bardzo wyraźnie je

słyszymy)

BEZDŹWIĘCZNE
 (możemy je wymówić cicho, prawie

bezdźwięcznie)

b, d, g, j, l, ł, m, n, ń, r, w, z, ź, ż, dż, dzi, oraz 
wszystkie SAMOGŁOSKI

c, ć, f, h, k, p, s, ś, t, sz, cz

GŁOSKI

NOSOWE USTNE

ą, ę, m, n, ń (ni) Wszystkie pozostałe oprócz wymienionych 
nosowych (jeśli głoska nie jest nosową, to 
znaczy, że jest ustną)



GŁOSKI

MIĘKKIE
(wszystkie z „kreseczką”, np. ś, ć oraz ich

odpowiedniki np. si, ci...)

TWARDE
(wszystkie te, które nie są miękkie)

ć (ci), ń (ni), ś (si), ź (zi), dź, (dzi) np. b, t, g, k, f, w, ….

UWAGA! 
Głoski twarde, jeżeli występuje po nich „i” , mogą ulec zmiękczeniu. Nazywamy je zmiękczonymi,
np. w wyrazach:
miska  twarde „m”  wymawiamy „miękko”  jako  m’,  podobnie  w wyrazie  piękny twarde  „p”
wymawiamy jako p’.

Na zakończenie jedno ćwiczenie:

Weźmy wyraz: makieta i zapiszmy go, dzieląc na głoski. Następnie każdą głoskę scharakteryzujmy
według cech, które poznaliście

M – spółgłoska dźwięczna, nosowa, twarda
A – samogłoska dźwięczna, ustna --------
K’  - spółgłoska bezdźwięczna, ustna, zmiękczona ( bo po niej wystąpiło „i”)
I – samogłoska dźwięczna, ustna -------
E – samogłoska dźwięczna, ustna -------
T – spółgłoska bezdźwięczna, ustna, twarda
A – samogłoska dźwięczna, ustna -------

Bardzo  proszę,  spróbujcie  to  zrozumieć  i  nauczyć  się  charakteryzować  głoski.  Jest  to  ważne,
abyśmy mogli omówić dalsze zagadnienia z fonetyki. Wiem, że zbliża się koniec roku szkolnego i
zaczynacie już myśleć „wakacyjnie”. Proszę jednak jeszcze o trochę wysiłku, abyśmy nie musieli
tych  zagadnień  tłumaczyć  od  podstaw  w następnym roku  szkolnym.  Są  to  treści,  które  mogą
pojawić się na egzaminie ósmoklasisty, dlatego bardzo ważne.  Oczywiście będziemy je wiele razy
utrwalać  w  następnych  klasach.  Możecie  wydrukować  notatki  z  lekcji  i  wkleić  do  zeszytu
(oczywiście zeszyty zachowujemy).

Pozdrawiam, I. K.


