
Lekcja – j. polski kl. 5P (19.05.2020) – wtorek (2h lekcyjne) 

 

Temat: O różnych rodzajach głosek. 

Podręcznik, str. 339 

 

1. Zaobserwuj ćwiczenia językowe na ilustracji. 

2. Przypomnij sobie wiadomości o głoskach z niebieskiej tabelki na str. 339. 

3.Przejdź do ćwiczenia 2a, b str. 339. 

4. Zapoznaj się z wiadomościami z niebieskiej tabelki na str. 340 i zanotuj w zeszycie: 

 

Głoski dzielimy na: 

● dźwięczne – do nich należą wszystkie samogłoski oraz spółgłoski oznaczone literami : b, d, 

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

● bezdźwięczne – które zostały oznaczone literami: p, k, t, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch 

 

5. Wykonaj ćwiczenie 3 a, b str. 340 

wskazówka → głoskę dźwięczną „b” zastąpi głoska bezdźwięczna „p” 

6. Przejdź do ćwiczenia 4 a, b 

wskazówka → bezdźwięczną głoskę „t” zastąpi dźwięczna głoska „d” i „g” 

 

7. Wykonaj ćwiczenie 5 str. 340 . 

8. Zanotuj w zeszycie: 

 

Głoski dzielimy na : 

● nosowe, czyli takie, przy których wymawianiu powietrze przechodzi przez nos i usta. Głoski 

nosowe to: ą, ę, m, ń, n 

● ustne, czyli takie, przy których wymawianiu powietrze przechodzi tylko przez usta. Do 

głosek ustnych należą wszystkie samogłoski i spółgłoski oprócz: ą, ę, m, ń, n. 

 

9. Wykonaj ćwiczenie 6 str. 341 



10. Wymów podane pary głosek w ćwiczeniu 7 str. 341, a następnie zapisz w zeszycie: 

Głoski dzielimy na: 

● twarde – takie, przy których wymawianiu środkowa część języka nie dotyka podniebienia. 

Głoski twarde oznaczone są literami: b, c, d, f, g, h, k, l, ł, m, n, p, r, s, t, w, z, ż oraz dwuznaki 

dz, dż 

● miękkie – takie, przy których wymawianiu środkowa część języka dotyka podniebienia. 

Głoski miękkie oznaczone są literami: ć, ń, ś, ź, j oraz dwuznak dź. 

 

11. Przeczytaj wiadomości z niebieskiej ramki z wykrzyknikiem str.341. 

12. Wykonaj ćwiczenie 8 a,b 

13. Ćwiczenie 9 str. 341. 


