
Jak pokazać 
mówienie



języki
samogłoskowe / 
spółgłoskowe

neutralny układ samogłosek i spółgłosek

uważa się, iż jest on najbardziej powszechny

30% samogłosek

70% spółgłosek

stosunek głosek liczony w systemie i w tekście

język polski – to język SPÓŁGŁOSKOWY

dość skrajnie, bo ma:

15% samogłosek 15% = 30% - 15%

85% spółgłosek 70% + 15% = 85%



Marian Jurkowski: Język polski na tle innych języków świata







fonetyka z gramatyką



Narządy mowy = 
układ oddechowy



narządy 
mowy



narządy mowy



miejsce 
artykulacji



miejsce artykulacji 
spółgłosek

u dwuwargowe

[m] [p] [b]



miejsce artykulacji 
głosek

u wargowo-zębowe  

[v] [f]



miejsce artykulacji 
spółgłosek

u zębowe

[t] [d] [c] [Ʒ] [s] [z] [n]



miejsce artykulacji 
spółgłosek

u dziąsłowe

[š] [ž] [č]



miejsce artykuacji 
spółgłosek

u środkowojęzykowe =

palatalne

[ś] [ź] [ć] [ń] 







syczące 
szumiące 
ciszące









miejsce artykulacji 
spółgłosek

u tylnojęzykowe

[k] [g] [x]



Alfabet oparty na 
cechach głosek

(koreański)





dźwięczność 
bezdźwięczność 



rozpoznawanie dźwięczności

Ćwiczenie rozumienia i produkowania opozycji!!! [pił : bił], [kosa : koza], [koty : kody]

Odwołanie do języka rodzimego studentów

Przykładanie dłoni do krtani (nauczyciela/swojej)

Szeptanie

Jedna z najbardziej klarownych opozycji dystynktywnych w języku polskim





ćwiczenia

rat

u [rat] 

rad

druk

u [druk]

dróg

Gąski swe, Agato, skub,
Już sie zaczął pierza skup.

Gdzieś się rozległ głośny stuk.
To się zwalił pierza stóg.

Pif, paf, zginął paw.
Padł wśród traw.
Co za traf!





zmiękczone zębowe
a 
środkowojęzykowe



ć : c’
cis [ćis] : cis [c’is]



ś : s’
sitkom [komu? czemu? śitkom] : sitcom [s’itkom]







Ł  :  W



W : Ł



STOJAK NA 
WINO BUTELKĘ 
WÓDKĘ ŁÓDKA 
RYBAK 

about:blank


czy Niemcy mają ł ???

[w]/[ł] oraz [v] u Niemców (ale też na Dalekim Wschodzie):

W języku niemieckim [ł] jako samodzielna głoska nie 
występuje (!). Coś, co my Polacy skłonni bylibyśmy 
utożsamiać z naszym [ł], jest w języku niemieckim drugim 
segmentem dyftongu [ao] zapisywanego ortograficznie jako 
au (Bauer, Auswahl, Glaube, blau). Drugi segment tego 
dyftongu dźwięk, który można uznać za pośredni między 
polskim [u] a [o]. Jest on jednak wymawiany ze 
zdecydowanie mniejszym wysunięciem i zaokrągleniem warg 
niż nawet polskie [o], które i tak jest mniej zaokrąglone niż 
polskie [u] czy [ł]. 



[v]

czyli szczelinowa 
wargowo-zębowa



Ćwiczenia 
przygotowujące 
do wymowy ł [w]





Ćwiczenia 
przygotowujące 
do wymowy [v]





ćwiczenia 
narządów mowy
u MÓWIENIE [u]

u ROBIENIE DZIUBKA 

i świńskiego ryjka

u GŁOSKI POLSKIE wideo 
(https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/publikacje/publikacje-szkoly-
jezyka-i-kultury-polskiej-uniwersytetu-
slaskiego/podreczniki-dodatkowe-i-zbiory-cwiczen/gloski-
polskie-przewodnik-fonetyczny-dla-cudzoziemcow-i-
nauczycieli-uczacych-jezyka-polskiego-jako-obcego/)

u robienie LABIOGRAMÓW ze szminką

u ćwiczenie warg: wysuwanie i dotykanie zębami

u dużo wyrazów z [w], dużo wyrazów z [v]

u wyrazy typu: ołówek, chałwa, bezołowiowy, przeciwmgłowy





obserwacja i pokazywanie głosek

labiogramy: wargowe i samogłoski

kinolabiogramy

palatogramy: palatalne

rentgenogramy: miejsce artykulacji

kinorentgenogramy: sposób artykulacji




