
Klasa VIB – język polski – Grażyna Dryl 

 

 Zagadnienia  od 01.06. 2020 do 05. 06. 2020 

 

Zagadnienie 1. Do ćwiczenia języka dobra jest fonetyka. Powtórzenie wiadomości o 

głoskach i literach. 

  

 

Uzyskam wiedzę o głoskach i literach. Wiem  jaką funkcje pełni głoska” i” przy tworzeniu 

wyrazów i zmiękczeniu spółgłosek.  

 

1. Przypomnij wiadomości z klas młodszych. zaprojektuj ciekawie swoją notatkę. 

Głoski – najmniejsze dźwięki  mowy, z których składa się każde słowo. Głoski 

wymawiamy i słyszymy. Wyraz bluszcz składa się z 5 głosek: b-l-u-sz-cz. 

 

GŁOSKI 

 

 

 

                           samogłoski                                                      spółgłoski 

                a, e, i, o, u(ó), y, ę, ą                                 b, c, d, f, g, h, j, k, l, ł, m n, p, r ,s, t, w, z 

 

Litery – to pisane znaki głosek. Litery piszemy i widzimy. W wyrazie bluszcz jest 7 liter:  

b-l-u-s-z-c-z 

 

SPÓŁGŁOSKI 

 

 

 

                               miękkie                                                            twarde 

miękkość zaznaczamy : 

- za pomocą kreski nad literą: ć, ń, ź,ś 

- za pomocą litery „i”: ciasto, niebo 

 

 

Gdy chcesz zapisać wyraz z podziałem na głoski, miękkość możesz zaznaczyć na dwa 

sposoby: bi (b’), ci (c’), di (d’) 

ciekawość – c’- e- k –a –w –o –ś -ć 

Pamiętaj, ze litera „i” pełni różne funkcje: 

- jest wyłącznie znakiem zmiękczenia, jeśli występuje przed samogłoską: niebo: n’ –e- b – o 

 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5. str. 9 

3. Podane wyrazy podziel na głoski i litery: 

czerwiec, wrzesień, niebieski 

WZÓR: czerwiec: litery – c - z – e – r - w- i- e- c (8. liter) 

                              Głoski – cz – e – r - w’ – e – c  (6. głosek) 

 

Zagadnienie  2. Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe? 

 

Potrafię rozróżnić spółgłoski dźwięczne  i bezdźwięczne, ustne  i nosowe. 



 

1. Dotknij dłonią krtani i wymawiaj kolejno głoski wymienione w rymowankach. Które 

głoski wywołują delikatne drgania? 

Sz jak szakal, b jak bóbr, p jak panda, ż jak żubr. 

F jak foka, g jak gil, k jak kwoka, w jak wilk. 

 

Przy wymawianiu głosek dźwięcznych drgają wiązadła znajdujące się wewnątrz krtani.  

Głoski bezdźwięczne nie powodują drgań wiązadeł głosowych. 

 

2. Wszystkie głoski  możemy podzielić na dźwięczne i bezdźwięczne.  

 

GŁOSKI 

 

 

DŹWIĘCZNE                                                                                   BEZDŹWIĘCZNE 

- wszystkie samogłoski:                                                               spółgłoski: c, cz, ć, f, f’, h, ch,                                                    

a, ą, e, ę, i, o, u (ó), y                                                                    h’, ch’, k, k’, p, p’, t, t’, s, sz, ś 

- spółgłoski: 

b, b’, d, d’, g, g’, w, w’, z, ż, ź, dz, dź, dż,  

r, r’, l, l’, m, m’, n, n’, j 

 

2. Ściśnij nos,  następnie odczytaj na głos podane pary liter: m – f 

3. Przy wymawianiu głosek nosowych powietrze wydostaje się przez nos i usta (kiedy 

zatkamy nos, czujemy opór, jakby powietrze chciało się wydostać).  

4. Jest tylko sześć głosek nosowych: ą, ę, m, m’, n, ń. Pozostałe głoski są ustne. 

  

                                                     GŁOSKI 

 

 

                 NOSOWE                                                                USTNE 

          ą, ę, m, m’, n, ń                                                        pozostałe głoski 

5. Informacje przepisz do zeszytu. Przeczytaj je uważnie i staraj się zapamiętać.  

6. Wykonaj zdania w zeszycie ćwiczeń: 1. str. 8 i 5. str. 10.  

 

Zagadnienie 3. Ciemna i jasna strona Mocy – George Lucas „Gwiezdne wojny. Nowa 

nadzieja”. 

Poznam fragment powieści ”Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja” oraz pojęcie  film kultowy. 

Potrafię  rozpoznawać cechy gatunkowe science fiction. 

 

1. Zanim przeczytasz  fragmenty „Gwiezdnych wojen” warto zapoznać się z 

informacjami „Wiem więcej” str. 264 (podręcznik do literatury).  

2. Pierwsza część filmu z serii „Gwiezdne wojny” powstał w 1977r. „Nowa nadzieja” IV 

część;  

3. Przeczytaj tekst z podręcznika – str. 265 – 269 

4. Czemu służy prolog? 

- wprowadza w czas i miejsce akcji 

- zaznajamia z tematyką i bohaterami 

- wyjaśnia okoliczności zdarzeń 

5. Wyjaśnij, kim była Leia: 

- jest Senatorem Republiki 



- popiera Rebelię i walczy z Imperatorem 

- wychowała się w rodzinie królewskiej na planecie Alderaan 

Cechy: 

- nieugięta 

- sprytna 

- zdecydowana 

- dzielna (dopisz jeszcze 4 cechy) 

Praca samodzielna: ćwiczenie 9. str. 270   

 

Zagadnienie 4. Akcent wyrazowy i zdaniowy 

 

  Potrafię  dzielić wyrazy na sylaby, znam zasady poprawnego akcentowania wyrazu. 

 

1. Mam nadzieję, że pamiętasz co to jest sylaba (cząstka wyrazu skupiona wokół 

samogłoski np. wyraz szkoła ma dwie sylaby: szko – ła) 

 

2.Zapisz do zeszytu  notatkę o akcencie i akcencie wyrazowym oraz akcencie 

zdaniowym 

Akcent to mocniejsze wypowiedzenie jednej sylaby (akcent wyrazowy) lub wyrazu  

w zdaniu (akcent zdaniowy).  

Akcent wyrazowy – w języku polskim akcent zwykle pada na drugą sylabę od końca 

(sylaby liczymy od końca wyrazu) np. melodia, szkoła. W niektórych wyrazach jest 

akcentowana trzecia sylaba od końca.  

 

Akcent zdaniowy – to mocniejsze wypowiedzenie wyrazu w zdaniu w celu 

wyeksponowania wybranego sensu wypowiedzi.  

 

3.Przeczytaj o tych wyrazach w podręczniku do nauki o języku na str. 20. Dokończ 

notatkę, zapisz przykłady tych wyrazów.  

4.Wykonaj ćwiczenie 1. i 2. str. 11 w zeszycie ćwiczeń .  

 

 ZAGADNIENIE 5.  To już znamy, powtarzamy - „Głoskowe popisy cyrkowe”. 

     Pół żartem, pół serio - „Głoski u magika” 

Wiem, czym się zajmuje fonetyka, znam jej podstawowe pojęcia. 

Zadanie 1. Na podstawie podręcznika (s.22-23) wykonaj notatkę powtórzeniową w dowolnej 

formie. Ważne treści zapisz– odpowiedz na poniższe pytania: 

• Co to jest alfabet? 

• Co to jest litera? 

• Jaką funkcję w wyrazie może pełnić litera „i”? 

• Co to jest sylaba? 

• Co to jest głoska? 

• Jak dzielimy głoski? 

• Jakie znasz samogłoski ustne i nosowe? 

• Jak dzielimy spółgłoski? 



• Czy wszystkie samogłoski są dźwięczne? 

Zadanie 2. Wykonaj w zeszycie zadania z testu powtórzeniowego: 1-4 s.24, 12-13 s.26. 

 


