
Klasa Va – język polski (wtorek – 9 czerwca)

Dzień dobry! Dzisiaj rozwiniemy nieco temat, który omawialiśmy wczoraj.

Temat: Poprawna i staranna wymowa. Różnice w wymowie i piśmie.

I.  Wczoraj  poznaliście  cechy  głosek.  Wiecie,  że  każda  spółgłoska  może  mieć  3  cechy,  np.
dźwięczna,  ustna,  twarda,  a  każda  samogłoska  –  2  cechy,  np.  dźwięczna,  nosowa.  I  od  tego
wyjdziemy. Otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 119 i wykonajcie ćwiczenie 1, które  polega na
zapisaniu poszczególnych głosek w odpowiednim miejscu (pamiętajcie,  że niektóre głoski będą
sklasyfikowane podwójnie lub potrójnie).

II.  Następnie  –  powróćmy  do  spółgłosek  dźwięcznych  i  bezdźwięcznych.  Zwróćcie  uwagę,  że
układają się one w pary:
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To znaczy, że dźwięczna głoska „b” ma swój odpowiednik bezdźwięczny „p”, a bezdźwięczna „ sz”
- swój dźwięczny odpowiednik „ż”.  Pozostałe spółgłoski, które nie wystąpiły w tabelce: h (ch), j, l,
ł, m, n, ń (ni), r,  nie mają swoich odpowiedników i wszystkie są dźwięczne.
…………………………………………………………………………………………………………
Dla utrwalenia tych treści wykonajcie ćwiczenie 2 a i b w zeszytach ćwiczeń. Zwróćcie uwagę, że
np. wyrazy kot i kod brzmią podobnie i różnią się tylko dźwięcznością głoski (tak jak w tabelce 
(„t” odpowiada „d”), a z kolei puder i pudel brzmią bardzo podobnie, ale różnica między nimi nie
polega na dźwięczności („r” i „l” są głoskami dźwięcznymi).

III. Ostatnia sprawa dotyczy różnić w wymowie i pisowni niektórych wyrazów. Często te różnice
wynikają z faktu, że głoski w wyrazie lub na granicy dwóch wyrazów sąsiadują ze sobą. Kiedy
mówimy  szybko lub niestarannie (staranna wymowa brzmiałaby czasem sztucznie), nasz aparat
mowy nie zdąży się przestawić, w związku z czym głoski upodabniają się do siebie – zwłaszcza
głoski  dźwięczne,  w  pobliżu  których  znajdują  się  głoski  bezdźwięczne,  mogą  utracić  swoją
dźwięczność (wtedy zamiast głoski dźwięcznej, którą zapisalibyśmy, wymówimy jej  bezdźwięczny
odpowiednik) i odwrotnie – głoski bezdźwięczne, które sąsiadują z dźwięcznymi, mogą nabrać cech
dźwięczności.

np. wyraz ŁAWKA zapisujemy z literką „w ”, która jest dźwięczna (jak widać w tabelce powyżej),
a wymawiamy jako ŁAFKA – z bezdźwięcznym „f”

Dlaczego?
Zauważcie, że obok dźwięcznej głoski „w” w wyrazie ławka wystąpiło bezdźwięczne „k”. Pod jego
wpływem „w” straciło  swoją  dźwięczność  i  dlatego wymawiamy je  jako bezdźwięczne „f”  (w
tabelce „f” to bezdźwięczny odpowiednik „w”). Takie zjawisko nazywamy  upodobnieniem pod
względem  dźwięczności  lub  ubezdźwięcznieniem.  Zjawisko  odwrotne  –  wymówienie  głoski
bezdźwięcznej,  (która  pod  wpływem  sąsiadującej  z  nią  głoski  dźwięcznej  nabiera  cech
dźwięczności)  jako  dźwięcznej,  np.  piszemy  prośba,  a  wymawiamy  proźba  –  nazywamy
udźwięcznieniem (obok bezdźwięcznej „ś”  w wyrazie prośba znajduje się dźwięczna „b” i to pod



jej  wpływem  „ś”  nabiera  cech  dźwięczności,  dlatego  wymawiamy  ją  jako  jej  dźwięczny
odpowiednik „ź” – patrz: TABELKA).

Dla utrwalenia tych wiadomości zróbcie ćwiczenie 3, strona 119 w zeszytach ćwiczeń. Odszukajcie
wyrazy, w których są głoski bezdźwięczne, ale wymawiamy je jako dźwięczne (jest ich cztery).

Kochani! Aby przećwiczyć te zagadnienia (co zrobimy jutro), musicie wytrwale zapoznać się z tym,
co Wam podałam. Zapamiętać tabelkę, która znajduje się powyżej i wiedzieć, że czasami głoski
wymawiamy inaczej niż zapisujemy. Możecie wydrukować całą lekcję i wkleić do zeszytu. Będzie
to potrzebne w klasie szóstej, kiedy będziemy utrwalać  materiał.

Pozdrawiam Was serdecznie, I. K.


