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Klasa  V - 05.06.20r. 

 

Temat1: Poznajemy  różne  rodzaje  głosek. 

 

Temat2: Z  wizytą  w  teatrze. 

 

Podpowiedzi  do  lekcji  z  środy - co  można  dostrzec  na  obrazach - według  ich  

kolejności: 

1. Twarz  mężczyzny  albo  mężczyznę  siedzącego  na  pniu. 2. Twarz  mężczyzny  z  

odstającymi  uszami  albo  dziewczynkę  w  kapeluszu  siedzącą  w  fotelu. 3. Jeśli  skupimy  

się  na  kolorze  czarnym  zobaczymy  mężczyznę  grającego  na  saksofonie, a  jeśli  na  

biały - to  twarz  kobiety 4. Twarz  młodej  kobiety, która  która  odwraca  od  nas  twarz  w  

prawo  albo  starą  kobietę  z  wielkim  nosem ( jej  oko - to  ucho  młodej  kobiety ) 

 

Temat1 

1. Przeczytaj. 

 Kochani, fonetyka  to  dział  gramatyki, który  zajmuje  się  najmniejszymi  częściami  

mowy: głoskami. Dziś  poznacie  rodzaje  głosek. Ich  znajomość  będzie  nam  potrzebna  w  

klasach  starszych, kiedy  będziemy  mówić  o  zjawiskach  fonetycznych  zachodzących  w  

wyrazach - dlatego  rodzajów  głosek  będzie  trzeba  nauczyć  się  na  pamięć. 

 

 Rodzaje  głosek  zależą  od  sposobu  ich  wymawiania, od  tego  jak  ustawia  się  

nasz  aparat  mowy, którędy  wdychamy  i  wydychamy  powietrze. 

 

Przeczytaj  uważnie :) Jak  powstają  dźwięki. 

 

 Aby powstały dźwięki mowy, potrzebny jest sprawny układ oddechowy. Zanim coś 

powiesz, musisz nabrać powietrza. Podczas wdechu wiązadła głosowe są szeroko rozsunięte 

i nie wydają żadnego dźwięku. W fazie wydechu strumień powietrza jest pompowany 

przez tchawicę do umieszczonych w krtani, zbliżonych do siebie strun (wiązadeł 

głosowych), które zaczynają drgać – jak struny w gitarze. Następnie powietrze wpada 

do jamy gardłowej. Zaraz za językiem, nad krtanią znajduje się ruchoma chrząstka – klapka 

bezpieczeństwa, która chroni tchawicę (i płuca) przed wpadnięciem pokarmu lub płynu. 

Kiedy mówisz i jesz jednocześnie, chrząstka może nie zdążyć zasłonić tchawicy i wtedy się 

krztusisz. 

 Z jamy gardłowej, w zależności od pozycji języczka, powietrze wędruje do jamy 

ustnej albo do jamy ustnej i nosowej. W jamie ustnej znajduje się wiele miejsc artykulacji, 

które uczestniczą w powstawaniu dźwięków. Są to kolejno: język 

i podniebienie, dziąsła, zęby i wargi. 
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 Każdy człowiek ma specyficzną barwę głosu, którą łatwo odróżnić. Kobiety i dzieci 

mają zazwyczaj głos wyższy, a mężczyźni niższy. 

 

Ciekawostka 

Mężczyźni mają na szyi wyraźnie widoczną pod skórą wystającą chrząstkę, tzw. jabłko 

Adama. Według legendy to pozostałość po grzechu pierworodnym. Kiedy Adam zjadł 

zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła, kawałek jabłka utkwił mu w gardle. 

 

  

 

A – głośnia ze strunami głosowymi, B – jama gardłowa, C – języczek, D – podniebienie 

miękkie, E – podniebienie twarde, F – dziąsła, G – zęby, H – wargi 

 

2. Zapisz  do  zeszytu. 

 

Głoska - to  najmniejszy  dający  się  usłyszeć  dźwięk  mowy. 

 

Podział  głosek: 

1 )  samogłoski: a, e, i, o, u, y, ą, ę 

       spółgłoski - wszystkie  pozostałe  głoski 

 

 2) dźwięczne: b, g, d, w, z, ź, ż, dz, dź, dż, m, n, ń, l, ł, r  + wszystkie  samogłoski 

      bezdźwięczne: p, k, t, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch 

 

3) nosowe: ą, ę, m, n, ń 

     ustne: wszystkie  głoski  poza: ą, ę, m, n, ń 
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4) twarde: b, c, d, f, g, h, k, l, ł, m, n, p, r, s, t, w, z, ż, dz, dż 

    miękkie: ć, ń, ś, ź, j, dź + litery  zmiękczone  przez  "i", np. niebo 

 

3. Przeczytaj. 

Głoski  dźwięczne - kiedy  je  wymawiamy,  powietrze  przepływając  przez  krtań, wprawia  

w  drgania  zsunięte  więzadła  głosowe. 

Bezdźwięczne - przy  wymowie  powietrze  przepływa  przez  krtań  swobodnie, ponieważ  

więzadła  głosowe  są  rozsunięte. 

Przy  wymawianiu  głosek  nosowych  powietrze  przechodzi  przez  nos  i  usta, a  przy  

głoskach  ustnych  tylko  przez  usta. 

Głoski  twarde  to  takie, przy  których  wymawianiu  środkowa  część  języka  nie  unosi  

się  ku  podniebieniu.  Natomiast  kiedy  wymawiamy  głoski  miękkie - środkowa  część  

języka  unosi się  ku  podniebieniu.  

 

Temat2: Z  wizytą  w  teatrze. 

 

1. Przeczytaj. 

 Na  tej  lekcji  złożymy  wizytę  w  teatrze, zobaczycie  kto  w  nim  pracuje, poznacie  

najważniejsze  pojęcia  związane  z  teatrem  i  sztuką  teatralną. Opowiem  Wam  też, gdzie  

teatr  się  narodził :)  

 

Krótka  historia  teatru. 

 Teatr  narodził  się  w  starożytnej  Grecji - dały  mu  początek  wierzenia  religijne. 

Na  cześć  bogini  Demeter  i  boga  Dionizosa  odgrywano  sceny  z  ich  życia  i  tak  

powoli  zaczęły  się  rodzić  sztuki  teatralne. Praktycznie  wszystkie  początkowo  odnosiły  

się  do  mitów.  

 Powstawały  dwa  rodzaje  sztuk  teatralnych: 

- tragedie - zawsze  o  fatalnym  zakończeniu  dla  bohaterów - i  tego  typu  sztukę  Grecy  

bardzo  cenili, uważali, że  dzięki  niej  widz  doznaje  oczyszczenia, 

- komedie - wesołe  o  szczęśliwym  zakończeniu - przez  Greków  uważane  były  za  mało  

wartościowe, więc  jeśli  chcielibyście  w  tamtych  czasach  być  słynnym  autorem  sztuk  

teatralnych  to  musielibyście  spełniać  2  warunki: być  mężczyznami  i  pisać  tragedie. 

 Żeby  napisać  sztukę, należało  się  trzymać  bardzo  surowych  reguł, które  

panowały  praktycznie  do  XVI  wieku: akcja  nie  mogła  obejmować  dłuższego  odcinka  

czasowego  niż  1  dzień, wszystko  rozgrywało  się  przy  jednej  dekoracji - w  tym  samym  

miejscu, na  scenie  nie  mogło  się  pojawić  więcej  niż  3  aktorów  na  raz. Do  tego  

stałym  elementem  sztuki  był  tak  zwany  chór - którego  rolą  było  komentowanie  tego, 

co  się  dzieje, co  czują  bohaterowie - nie  śpiewał, ale  w  bardzo  rytmiczny  sposób  

recytował  wypowiedzi. Oczywiście  aktorami  mogli  być  wyłącznie  mężczyźni... 

Wróćmy  teraz  do  współczesnego  teatru, obejrzyj  planszę. 
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2. Zapisz  do  zeszytu 

Ważni  pracownicy  teatru: 

- aktor, 

- reżyser, 
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- scenograf - autor  oprawy  plastycznej, określa  elementy  scenografii, 

- dekorator - projektuje  wystrój  sceny  teatralnej, 

- reżyser  dźwięku  i  światła ( odpowiada  za  nagłośnienie, efekty  świetlne ) 

- sufler - podpowiada  aktorom  tekst 

 

Ważne  pojęcia: 

- kurtyna, 

- kulisy - część  za  sceną, 

- dekoracja, 

- rekwizyt - przedmiot  wykorzystywany  do  gry, np. korona, miecz 

- scena, 

- widownia 

  

Przeczytaj. 

Obejrzyjcie  teraz    plakat  teatralny  i  program  teatralny -   zwróćcie  uwagę, jakie  

informacje  zawierają. 

Plakat 
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Program 
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3. Zapisz  do  zeszytu 

Informacje  zawarte  na  plakacie  teatralnym: 

- tytuł  sztuki, 

- autor  tekstu, na  którym  bazuje  sztuka ( Homer ) 

- adaptacja  i  reżyseria, 

- teatr, w  którym  sztuka  jest  grana, 

Informacje  zawarte  w  programie: 

- nazwa  teatru, 

- twórcy  przedstawienia, 

- data  premiery, 

- postacie  i  grający  je  aktorzy, 

- informacja  o  zakupie  biletów 

 


