Lekcje w poniedziałek 18.05.2020 r. i wtorek 19.05.2020r.
Temat: Fonetyka bez tajemnic – powtórzenie.
Zapraszam na lekcję na skypa we wtorek o 10.00.
Wprowadzenie do lekcji:
Dziś przypomnimy sobie wiadomości o głoskach, literach i sylabach.
1. Aby przypomnieć sobie podział głosek, obejrzyjcie prezentację (slajd 18 i 19 należy
opuścić): https://slideplayer.pl/slide/61022/
2. Notatka do zeszytu:
Zjawiska fonetyczne:
a) utrata dźwięczności na końcu wyrazów
piszemy

wymawiamy

sąsiad

sąsiat

spowiedź

spowieć

wpływ

wpłyf

Głoski dźwięczne tracą dźwięczność na końcu wyrazu i wymawiamy je jako bezdźwięczne.
b) upodobnienia pod względem dźwięczności

1. Ubezdźwięcznienie postępowe
piszemy

wymawiamy

tworzywo

tforzywo

wyprzedzać

wypszedzać

krzak

kszak

Ubezdźwięcznienie postępowe zachodzi wtedy, gdy głoska traci swoją dźwięczność pod
wpływem poprzedzającej ją głoski bezdźwięcznej.
2. Ubezdźwięcznienie wsteczne
piszemy

wymawiamy

powstanie

pofstanie

podstawa

potstawa

kładka
kłatka
Ubezdźwięcznienie wsteczne zachodzi wtedy, gdy głoska traci swoją dźwięczność pod
wpływem występującej po niej głoski bezdźwięcznej.
3. Udźwięcznienie
piszemy
prośba

wymawiamy
proźba

liczba
lidżba
Udźwięcznienie jest to typ upodobnienia, który zachodzi wtedy, gdy głoska bezdźwięczna
zyskuje dźwięczność pod wpływem sąsiadującej z nią głoski dźwięcznej. Wszystkie
udźwięcznienia mają charakter wsteczny.
3. Wykonujemy zadania: 1, 2, 3, 4, 7, 8 str. 51-53 w ćwiczeniach oraz ćwiczenia online:
http://pisupisu.pl/klasa8/upodobnienia-i-uproszczenia
http://pisupisu.pl/klasa5/funkcja-litery-i
http://pisupisu.pl/klasa5/podzial-wyrazu-na-gloski
Lekcje w środę 20.05.2020 r. i w czwartek 21.05.2020r.
Temat: Świat wartości bohaterów „Kamieni na szaniec” – powtórzenie.
Wprowadzenie do lekcji:
Dziś przypomnimy sobie „Kamienie na szaniec”. Przypominam, że jest to utwór
zaliczany do literatury faktu, czyli oparty na prawdziwych wydarzeniach.
1. W celu przypomnienia utworu proszę obejrzeć filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=OkLxzuRXVcw
https://www.youtube.com/watch?v=po7H6GInQY8
2. Aby utrwalić sobie utwór, wykonajcie ćwiczenia online:

http://pisupisu.pl/klasa8/kamienie-na-szaniec-test-1
http://pisupisu.pl/klasa8/kamienie-na-szaniec-test-2
http://pisupisu.pl/klasa8/kamienie-na-szaniec-test-3
http://pisupisu.pl/klasa8/plan-wydarzen-kamienie-na-szaniec
http://pisupisu.pl/klasa8/opis-postaci-kamienie-na-szaniec

Lekcje w piątek 22.05.2020 r.
Temat: Cechy charakterystyczne wypowiedzi pisemnych - powtórzenie.
Wprowadzenie do lekcji:
Dziś

przypomnimy

sobie

najważniejsze

cechy

rozprawki,

opowiadania.
1. W celu przypomnienia utworu proszę obejrzeć filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c
https://www.youtube.com/watch?v=htXYfWOAxlI
https://www.youtube.com/watch?v=eBPnGisAG6Q
2. Aby utrwalić sobie utwór, wykonajcie ćwiczenia online:
http://pisupisu.pl/klasa8/rozprawka-przemowienie-recenzja-wywiad
http://pisupisu.pl/klasa8/srodki-perswazji

przemówienia,

