
Emisja głosu- zasady prawidłowego korzystania z aparatu mowy. 

 

         Chciałabym na dzisiejszym  spotkaniu zwrócić państwa uwagę na znaczenie higieny  

i emisji głosu. Każdy człowiek dysponuje innymi warunkami głosowymi. Zależy to  

w głównej mierze od budowy organizmu i jest cechą indywidualną. Narząd głosowy  

(w uproszczeniu: aparat oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny, a w rzeczywistości cały nasz 

organizm) jest strukturą niezwykle skomplikowaną. Ważne jest, aby każdy mógł osiągnąć  

i wykorzystać własne optimum, eliminując zbędne napięcia. Emisja głosu, wydobywanie 

głosu podczas mówienia i śpiewania, polega na koordynacji funkcji oddechowych /płuca 

oskrzela, tchawica/, fonacyjnych /krtań/, artykulacyjnych /język, podniebienie, wargi/  

i wykorzystaniu zjawiska rezonansu / jama ustna, nosowa i gardłowa/. Nauka prawidłowej 

emisji to właściwy trening odpowiednich mięśni, sprowadzający się do ich uelastycznienia, 

regulacji napięć mięśniowych w myśl zasady: maksimum efektu, minimum wysiłku. Bo  

o tym, czy nasz głos jest nośny, czyli czy jesteśmy słyszani (i dalej - słuchani i rozumiani), 

nie decyduje siła, ale właściwe wykorzystanie rezonatorów, które posiadamy w ciele. Nauka 

prawidłowej emisji najskuteczniej zapobiega chorobom narządu głosu. 

 

         Nasze ćwiczenia rozpoczniemy od treningu świadomego oddychania. W pracy nad 

oddechem dążymy do poprawienia gospodarki oddechowej, co oznacza: 

 wypracowanie jak najgłębszego oddechu, tzw. oddechu przeponowego, czasem 

określanego też dolnożebrowym (sama nazwa sugeruje, które partie ciała biorą aktywny 

udział w procesie oddychania), 

 umiejętne dobieranie powietrza, aby nie robić tego głośno, raptownie,  

w nieoczekiwanych momentach, np. w środku zdania, powodując tym samym 

zakłócenie odbioru, 

 wydłużanie fazy wydechowej, 

 wypracowanie równomierności siły wydechu, 

 zniesienie napięć krtani, 

 usprawnianie motoryki całego ciała. 

 

         Ćwiczenia oddechowe w kręgu: 

 pozycja  stojąca w lekkim rozkroku, 

 dłonie kontrolują prawidłowy – przeponowy oddech, 

 bezgłośny wdech nosem i ustami - 5s, zatrzymanie- 3s, usta ułożone w „dziobek”, tak 

by był słyszalny długi wydech– 7s . 

 

         Ćwiczenia naprężająco – rozluźniające pozwolą państwu jeszcze lepiej poczuć, jak 

mówić bez zbędnych napięć. Aby doświadczyć rozluźnienia musimy najpierw nasze ciało 

odpowiednio napiąć. 

 

        Ćwiczenia w kręgu: 

 pozycja  stojąca w lekkim rozkroku,  

 każde ćwiczenie wykonujemy licząc do dziesięciu, 



 po ćwiczeniach naprężających wykonujemy minimum 5 oddechów, 

 „Trzymanie sufitu” – naprężamy całe ciało, ręce wyciągnięte w górę „trzymają” sufit, 

ramiona rozłożone, dłonie opieramy o ręce sąsiada i mocno w nie pchamy, 

 „ołowiany żołnierzyk” – mocno napinamy całe nasze ciało i maszerujemy w kole,  

 „amen”- ściskanie rąk na klatce piersiowej, 

 „sopelek”- postawa napięta, ręce wzniesione ku górze, dłonie złączone nad głową; 

słońce kolejno „topi” nasze dłonie, mięśnie twarzy, ręce, głowę, szyję, ramiona… 

 „nurek” – dobieramy się w pary, mocno trzymamy w pół naszego partnera  

i „nadmuchujemy” jego kombinezon, potem symbolicznie rozpinamy: usta / wydech 

ustami – „luz” całej twarzy /, ramiona, całe ciało staje się wiotkie. 

 

         Bardzo istotna dla naszego głosu jest odpowiednia postawa ciała. Powinna ona być  

w miarę wyprostowana i swobodna. Garbienie się podczas mówienia wpływa na pogorszenie 

funkcji oddechowej, pozycja nadmiernie wyprostowana niekorzystnie zwiększa napięcie 

mięśni. Równie ważna jest pozycja głowy, gdyż wpływa ona na położenie krtani podczas 

mówienia. Zbytnie wysuwanie głowy do przodu, cofanie jej lub przekrzywianie podczas 

mówienia wpływa niekorzystnie na czynność krtani. 

         

         Ćwiczenia w kręgu: 

 postawa ”Napoleona”, 

 mierzymy odpowiednie ułożenie głowy – najlepsze dla pracy naszej krtani / pięść 

dociskamy do szyi, a wyprostowany kciuk kładziemy poniżej dolnej wargi /, 

 zdejmujemy „pancerz” z krtani. 

 

        Wiele instrumentów muzycznych, np. gitara czy skrzypce, ma pudła rezonansowe, które 

wzmacniają dźwięk i czynią go ładniejszym. Nasze ciało również posiada przestrzenie 

rezonacyjne, które wzmacniają głos podczas mówienia lub śpiewu. Są nimi np. jama ustna  

i gardło, jama nosowa i zatoki przynosowe. Osoby profesjonalnie posługujące się głosem,   

np. śpiewacy czy aktorzy, są uczone korzystania z rezonatorów, aby ich głos był piękniejszy  

i bardziej nośny. Umiejętność tę może posiąść jednak każdy. Wykorzystanie rezonatorów 

podczas mówienia sprawia, że nie musimy wkładać tak wiele wysiłku w wydobywanie głosu, 

gdyż rezonatory wzmacniają go. Krtań pracuje wtedy swobodnie i bez nadmiernego napięcia. 

Każdemu mówcy powinno towarzyszyć przeświadczenie, że to przede wszystkim samogłoski 

decydują o melodii języka i klarowności mówienia, co jest niezbędne dla uzyskania 

prawidłowej dykcji i wyrazistej artykulacji. Dlatego ćwiczenia uczynniania naszych 

rezonatorów rozpoczniemy właśnie na samogłoskach, stosując miękkie ataki. Dla higieny 

mówcy ma to zasadnicze znaczenie, gdyż oszczędzamy w ten sposób naszą krtań, która 

przecież musi nam jeszcze długo służyć. 

 

         Ćwiczenia w kręgu: 

 postawa „Napoleona”, 

 „miernik krtani”, 



 wymawiamy samogłoski zawsze od małej szczelinki do odpowiedniego otwarcia, 

charakterystycznego dla danej głoski – stosujemy mierniki, 

 wymawiamy samogłoski z rezonansem oraz „MOM”/ z piąstką /, 

 stosujemy „głos z brzucha” – „hau”, „łup”, „ha, ha, ha” 

 realizujemy ciąg samogłosek na jednym wydechu, 

 „Ba! saachaa!”. 

 

         Ćwiczenia prawidłowej artykulacji, wyrazistości wypowiedzi ściśle są związane z pracą 

nad dykcją, prawidłowym frazowaniem, właściwą intonacją  i odpowiednim akcentowaniem.  

Zróżnicowana modulacja głosu powoduje, że mówca potrafi nie tylko zainteresować 

audytorium, ale – przede wszystkim – dzięki umiejętnemu rozłożeniu akcentów oraz pauz 

budzi zaufanie. Efektowi wiarygodności sprzyja przede wszystkim tzw. akcent przyciskowy, 

polegający na obniżeniu tonu sylaby lub wyrazu akcentowanego. Mówca wzmacnia dzięki 

niemu niskie brzmienie, a to przekłada się na wrażenie spokoju i przekonania o słuszności 

wypowiadanych słów. Także umiejętne zamykanie zdań (tj. stawianie kropek na końcu 

wypowiedzi) daje odbiorcy poczucie, że na mówcy można polegać: zaczyna zdanie, po czym 

je kończy, więc jeśli coś obieca, to zrobi to. 

W języku polskim regułą jest stały akcent, wzmacniający przedostatnią sylabę wyrazu  

i pozostający na tej samej pozycji niezależnie od zmian formy gramatycznej wyrazu,  

np. woda, wodami. Akcent  na sylabę trzecią od końca spotyka się w niektórych wyrazach 

pochodzenia obcego, np. muzyka, opera, w pewnych formach czasownikowych,  

np. malowaliśmy, byliby, oraz w połączeniach spójnika z końcówkami osobowymi,  

np. ażebyście, gdybyśmy.  

 

         Rozpoczniemy ćwiczenia od określenia miejsca artykulacji poszczególnych 

spółgłosek i ich realizacji na miękkich atakach w połączeniu z samogłoskami / zwrócenie 

szczególnie uwagi na spółgłoski: p, b, k, g, t, d oraz trzy szeregi /.  

Następne ćwiczenia dotyczyć będą pracy nad dykcją, prawidłowego frazowania, 

akcentowania oraz właściwej intonacji: 

 wypowiadanie przyimków w, z  z pierwszą sylabą kolejnego słowa / przed głoskami 

dźwięcznymi: b, d, g, w, z, ż, dż, dź, dz, dź, ź realizujemy  - w, z, przed 

bezdźwięcznymi: p, t, k, f, s, sz, cz, c, ć, ś  –  f, s / 

 wypowiadamy z odpowiednią intonacją i artykulacją rymowankę „Siała baba mak..”- 

obrazowanie na 5 sposobów – sennie, śmiesznie, strasznie, niedowierzająco, ironicznie, 

 liczymy na jednym wydechu stosując  „szerokie otwarcia” – „pierwsza wrona bez 

ogona, druga wrona bez ogona….”, 

 doskonalimy akcent w zdaniu – „koszyczek”- „Lubię lo, lubię lo, lubię lody” 

/zwrócenie uwagi na samogłoski ę, ą, które na końcu wyrazów wypowiadamy – e, a/, 

 coraz szybsza realizacja grup spółgłoskowych i krótkich zdań  / pra,  pro, pru, pry; 

„pchła pchłę pchła” / 

 wymieniamy dni tygodnia stosując rytmiczne przysiady / po wysiłku fizycznym 

koniecznie należy wyregulować oddech /, 

 wymieniamy dni tygodnia na jednym wydechu pamiętając o „szerokich otwarciach”.  

http://www.limeryki.pl/terminy.html#proparoksyton


         Proponowane ćwiczenia emisyjno-dykcyjne systematycznie wykonywane, czyli-

przynajmniej raz dziennie przez kilkanaście minut, pozwalają przygotowywać warsztatowo 

mówcę do trudnych wystąpień. Może warto sobie pomóc i poprawić komfort mówienia, 

zwiększyć pewność siebie. Zachęcam Państwa serdecznie do usprawniania swojej mowy. 


