
 1 

MÓWIĘ ŚWIADOMIE 

(wskazówki dla nauczycieli jak prawidłowo posługiwać się głosem) 

 

 „W poniedziałek całkiem dobrze, koło środy coraz gorzej, w czwartek – byle 

dotrwać do końca, w piątek lepiej by go nie było” 

Tak często wygląda tydzień nauczyciela pod względem komfortu pracy głosem. 

Czy tak musi być? 

Czy istnieje recepta na poprawne korzystanie z własnego głosu ? 

Natura wyposażyła nas w idealną fonację tj. wydawanie głosu i wytwarzanie 

dźwięku w krtani. 

Gdy przyszliśmy na świat każdy z nas oddychał wykorzystując siłę przepony, 

każdy poprawnie otwierał buzię, gdy krzyczał w niebogłosy. Każdy miał tak 

donośny głos, że było go słychać na znaczne odległości. 

I gdzie to się wszystko podziało? 

Znikło tak jak znika wszystko co nie jest używane. 

 

O czym będzie ten artykuł?   

Mam nadzieję, że skuteczną receptą, zbiorem zasad, wyborem ćwiczeń, 

sposobem na odbudowanie naturalnego sposobu fonacji. 

Są jednak niezbędne warunki, które spełnić trzeba dla osiągnięcia tego celu. 

Aby osiągnąć sukces trzeba swojemu głosowi poświęcić sporo czasu, trzeba 

powtarzać czynności tak by stały się one nawykiem. 

I tu sprawdza się zasada: „Ćwiczenie czyni mistrza”, nie można w prawdzie 

opanować wszystkiego od razu, ale wypracowując jednocześnie różne szczegóły 

trzeba oczekiwać momentu kiedy wszystkie one połączą się i zaczną 

harmonijnie ze sobą współdziałać. 
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Narząd głosowy ze swej natury jest bardzo delikatny. Wykorzystywany w 

sposób nieprawidłowy ulega niszczeniu. 

Nawet w gwarancji urządzeń mamy napisane : „producent nie bierze 

odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikającej z niewłaściwej 

eksploatacji” Dlatego zwykle dbamy o urządzenia, nie przesilamy ich, 

odpowiednio konserwujemy, oddajemy do przeglądu. 

Natomiast w podejściu do naszego głosu dziwi często znaczna beztroska. Każde 

urządzenie można naprawić czy wręcz wymienić, głosu – nie ! 

Zaczyna się zwykle tak samo: 

* chrypka (dysfonia) 

* detonacja 

* chwianie się głosu 

* załamywanie głosu 

* szmer 

* w końcu bezgłos (afonia) 

 

PRZYKŁAD: Nauczyciel pracuje jak co dzień ale nagle pojawia się uczucie 

zmęczenia krtani, ucisku, drapanie w gardle i krtani, stąd częste odchrząkiwanie 

w celu usunięcia zwykle rzekomej wydzieliny. Na drugi dzień objawy są już 

bardziej wyraźne – chrypka  i rwanie się głosu. Na trzeci dzień okazuje się, że 

głosu nie ma. Zanikł. Gdyby w tym momencie skorzystać z kilku dni milczenia, 

wszystko wróciłoby do normy. Na jakiś czas oczywiście, bo usunięte zostałyby 

objawy a nie przyczyny choroby. 
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Z powodu braku koordynacji pracy poszczególnych elementów narządu 

głosowego tj. 

* oddychania 

* fonacji 

* artykulacji 

* i wynikającego z ich pracy rezonansu (krtań, gardło, jama ustna < warga górna i dolna, zęby, 

podniebienie miękkie, języczek , migdał, język>, jama nosowa i zatoki przynosowe) 

dochodzi do przeciążenia aparatu oddechowego, wynikiem tego jest: 

1. niewydolność głośni zwana też niedomykalnością strun głosowych, jest to 

stan chorobowy, w którym struny głosowe nie stykają się na całej długości.   

2. guzek śpiewaczy zwany też guzkiem krzykaczy – jest to zgrubienie na brzegu 

struny głosowej. 

Nazwa guzek może nasuwać skojarzenia z nowotworem, jedna co należy 

wyraźnie podkreślić z chorobami nowotworami nie ma nic wspólnego. 

 

Osoba wykorzystująca głos zawodowo zobowiązana jest także do zapobiegania 

różnym chorobom wirusowym, bakteryjnym i alergicznym. Szczególnie ważne 

jest tu przestrzeganie osobistej higieny i dbałość o środowisko pracy. Jako 

normę należy przyjąć oszczędzanie głosu w stanach zapalnych krtani, tchawicy i 

oskrzeli. 

 

Na narząd głosu ma wpływ wiele czynników w znacznym stopniu zależnych od 

nas tj: 

1. Środowisko zewnętrzne 

Cały narząd głosowy wyścielony jest delikatną błoną śluzową. Przy 

przechodzeniu powietrza jest ona szczególnie narażona na wysuszenie. 

W pomieszczeniach w których głos wykorzystywany jest zawodowo powinny 

zawisnąć przyrządy do pomiaru wilgotności powietrza (higrometry). Przy 

temperaturze około 20*C  wilgotność powinna wynosić 60 – 70 %. 
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Dla przykładu wilgotność powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych 

kaloryferami rzadko przekracza 45%.  Biorąc pod uwagę, że okres grzewczy 

trwa 6 – 7 lub 8 miesięcy co odpowiada np. czasowi pracy w szkole to 

nauczyciel przez cały czas pracuje w szkodliwych warunkach dla głosu. 

Mokry ręcznik na grzejnik czy zbiornik z wodą tylko o kilka procent poprawiają 

poziom wilgotności powietrza. Niezbędne dla higieny pracy głosu są 

nawilżacze. 

Przy złej wilgotności powietrza zalecane jest także popijanie w czasie fonacji 

napojów. Najlepsza jest tu niegazowana woda mineralna lub rumianek (czarna 

herbata ma właściwości wysuszające). 

2. Optymalna temperatura powietrza powinna wynosić 18 – 21 *C 

3. Niekorzystny wpływ na narząd głosu ma także nikotyna, która powoduje 

przekrwienie śluzówki. 

4. Hałas który powoduje zwiększenie głośności podczas fonacji. Łączy się to z 

niepotrzebną pracą aparatu głosowego. Zasada, której należy stale przestrzegać 

brzmi : „Unikać zbędnych obciążeń dla głosu” 

Pamiętajmy, że głos jest naszym narzędziem pracy dlatego każda trwająca 

dłużej dolegliwość powinna być skonsultowana u lekarza foniatry.                     

 

Fonacja przede wszystkim zależy od pracy mięśni. Żeby móc kontrolować pracę 

całego ich zespołu trzeba poznać podstawowe działania każdego z elementów z 

osobna ( np. najpierw ćwiczyć żuchwę następnie podniebienie, a później język) 

tak by w konsekwencji móc kierować ich pracą. 

W nauce emisji głosu nie można bagatelizować żadnego zadania. Ćwiczenia 

należy traktować poważnie, ćwiczyć systematycznie i poświęcić im sporo czasu. 

Najlepiej jest ćwiczyć kilka razy dziennie po kilka minut. Wiele elementów 

można ćwiczyć niejako przy okazji np. oddech – stojąc na przystanku, pracę 

języka przy porannej toalecie. Tak naprawę w ciągu dnia znajduje się dużo 

czasu do pracy nad głosem.        
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PRAKTYCZNE METODY DO PRACY NAD GŁOSEM 

1. POSTAWA 

Istnieje ścisły związek pomiędzy fonacją a postawą ciała. Zła postawa zakłóca  

poprawną emisję.  

Należy stać rozkładając ciężar ciała równomiernie na obie nogi. Nogi nie 

powinny być w zbyt dużym rozkroku, czy wspinać się na palcach. Bardzo 

niekorzystny wpływ na emisję głosu ma również chodzenie na wysokich 

obcasach (gdzie dążymy do utrzymania prostej postawy co wpływa 

niekorzystnie na mięśnie kręgosłupa, te z kolei na mięśnie kapturowe, mięśnie 

kapturowe na mięśnie szyi).  

Ręce najlepiej trzymać jest wzdłuż ciała luźno, by nie obciążały mięśni 

oddechowych. 

A oto wyznaczniki poprawnej postawy: 

 - sylwetka wyprostowana, 

- głowa lekko opuszczona, 

- ruchy mimiczne uświadomione, a nie przypadkowe, wymuszane przez 

naprężenie towarzyszące fonacji, 

- szyja swobodna rozluźniona, ale jednocześnie aktywna przygotowana do ruchu 

np. skrętu głową,     

- mięśnie barków luźne, ramiona i ręce swobodne <swobodę ramion czy 

kończyn górnych możemy sprawdzić podchodząc do ćwiczącego i poruszając 

nimi, jeżeli są sztywne żaden ruch nie jest możliwy: przy swobodzie można rękę 

unieść i puścić, powinna swobodnie opaść i zachować się jak wahadło do czasu 

naturalnego wyciszenia ruch>, 

- uda i łydki rozluźnione z jednoczesnym uczuciem stabilnego stania na obu 

nogach, 

- stopy oparte całą powierzchnią o podłoże i jednakowo obciążone <w 

poprawnej postawie wyklucza się przenoszenie ciężaru na jedną nogę>. 
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Pamiętajmy, że swobodna prosta postawa jest warunkiem niezbędnym dla 

uzyskania właściwej pozycji krtani oraz narządów oddechowych i 

artykulacyjnych. 

 

Na rozluźnienie mięśni bardzo korzystny wpływ mają masaże zwłaszcza 

ramion, szyi, dołu głowy, skroni i żuchwy. 

 

2. ŻUCHWA 

Jest następnym czynnikiem, której ruchy łączą się z ruchami krtani i języka ale 

przede wszystkim warunkuje otwarcie ust. 

Swobodne otwieranie żuchwy powiększa przestrzenie rezonansowe jamy ustnej 

a także powoduje całkowite oswobodzenie mięśni okolicznościowych tj. twarzy, 

szyi, gardła, języka, krtani i kości gnykowej. 

Co znaczy otwierać usta luźno i naturalnie ? 

Przykład: Zmęczony pasażer zasypia w pociągu, śpi nie uświadamiając sobie, że 

jego żuchwa opadła swobodnie a usta pozostają otwarte. I to jest odpowiedź na 

nasze pytanie. 

Jest jeszcze jedna metoda na uświadomienie sobie naturalnego otwarcia ust: 

Ręce luźno ułożyć na skroniach tak by wyczuć pracę stawu skroniowo – 

żuchwowego. Prowadząc żuchwę mocno w dół zaobserwujemy, iż w pewnym 

momencie następuje wyczuwalny przeskok. Żuchwa rozwiera się ponad miarę. 

Ustalmy położenie żuchwy tuż przed tym przeskokiem. Mierząc rozstaw szczęk 

przy pomocy palców okaże się, że mieszczą się tu pionowo dwa palce 

wskazujący i środkowy. W takim ułożeniu mamy żuchwę naturalnie otwartą. 

Pamiętajmy blokada żuchwy powoduje automatycznie zacisk krtani.      
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3. KRTAŃ 

W krtani znajdują się struny głosowe będące źródłem dźwięku. Otwarcie krtani 

to stan w którym odczuwamy zupełną swobodę, nie ma żadnych napięć nie 

tylko w mięśniach krtani ale także w mięśniach języka i gardła.  

W jaki sposób wypracować u siebie otwarcie krtani ? 

Najlepiej stan taki możemy uzyskać przez wyobrażenie sobie pewnych działań. 

Gdy się czymś zachwycamy lub czemuś dziwimy towarzyszy nam wdech.  

Odruch zdziwienia i zachwytu. Ziewanie. 

Możemy wówczas zaobserwować stan naturalnego otwarcia krtani. Pojawia się 

jakby wrażenie wewnętrznej przestrzeni (luźnego gardła). Podobne doznania 

towarzyszą nam, gdy poczujemy w ustach obecność gorącego ziemniaka. 

Wywołany w naturalny sposób odruch otwarcia krtani należy sobie uświadomić 

a następnie należy ów stan utrwalać.  

Pamiętajmy, iż nie mówimy krtanią ale przez krtań. Swobodna krtań jako 

podstawowy warunek poprawnej fonacji musi stać się nawykiem. 

 

4. JĘZYK 

Jako kolejny proces w nauce poprawnej fonacji trzeba uznać opanowanie 

umiejętności trzymania języka luźno, bez usztywnienia i naprężeń. 

Język ma leżeć luźno czyli kształtem przypominać płatek róży. Ma spoczywać 

swobodnie na dnie jamy ustnej i dotykać końcem dolnych przednich zębów. 

Tylko wówczas będzie ułożony poprawnie. 

Nie może wywijać się ku górze ani wybrzuszać. 

Pamiętajmy, że pozbawiony napięć język gwarantuje nam otwarcie krtani, 

doskonały rezonans i poprawną artykulację. 
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5. PODNIEBIENIE MIĘKKIE 

Ćwicząc dla uzyskania otwarcia krtani odruch zdziwienia czy zachwytu da się 

zauważyć, że podniebienie miękkie unosi się do góry. Unoszenie podniebienia 

miękkiego ma jeszcze związek z podparciem oddechowym oraz uzyskaniem 

odpowiedniej barwy dźwięku   

Dla poprawnej fonacji podniebienie stale powinno być napięte i uniesione do 

góry, wysmuklone. W czasie ziewania fizjologicznie miękkie podniebienie 

unosi się do góry, zamykając przejście do jamy nosowej i tworząc w górnej 

części jamy ustnej kopułę. 

Obserwując pracę podniebienia miękkiego w lusterku np. podczas wzbudzonego 

odruch ziewania możemy zaobserwować, że w pewnym momencie unosi się 

ono tak wysoko, że przestaje stykać się z językiem i otwiera nam widok na tylną 

ścianę  i właśnie do takiego stanu trzeba dążyć. Pamiętajmy, że elastyczność 

miękkiego podniebienia pomoże nam w poprawnym oddychaniu i nada naszym 

dźwiękom blask i siłę. 

 

  

Podsumowując. 

Połączenie wszystkich elementów czyli swobodna postawa ciała, opuszczenie 

żuchwy i otwarcie ust, luźne ułożenie języka, podniesienie miękkiego 

podniebienia oraz otwarcie krtani przygotowało nasz głosowy instrument do 

pracy, do tego by wydobyć z niego dźwięk. Bez względu na to jak on zabrzmi 

czy będzie ładny, czy brzydki – jedno mogę zagwarantować -  na pewno będzie 

poprawny. To dopiero pierwszy krok do pracy nad głosem. 

 

Poniżej znajdziecie Państwo ćwiczenia, które w praktyce kształtują jamę ustną, 

gardło i krtań. 

Ich usprawnianie a często odblokowywanie pozwala nam w konsekwencji na 

poprawną fonację. 
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W pierwszym etapie ćwiczenia fonacyjne należy przeprowadzać na samogłosce 

(a) gdyż można przy niej uzyskać otwarcie jamy ustnej pozwalające na 

wzrokową  obserwację układu języka i pracy podniebienia miękkiego. 

W dalszej kolejności ćwiczymy na pozostałych samogłoskach ( e, o, i, y, u). 

Początkowo ćwiczenia przeprowadzamy bezgłosowo gdyż kształtują one sam 

układ aparatu głosowego.  

Metoda ta jest bardzo bezpieczna, ponieważ nie naraża narządu głosowego na 

szkodliwe napięcia. 

W pracy nad ustawieniem aparatu głosowego najlepszą kontrolę zapewni nam 

lustro, w którym możemy obserwować nasze działania. 

Dążymy do świadomego wypracowania mięśni tak, by można było sterować ich 

pracą bez kontroli wzrokowej. 

 

 

 

I. ĆWICZENIA ROZLUŹNIAJĄCE 

a) rozluźnianie mięśni karku przez wykonywanie obrotów głowy, 

b) rozluźnianie mięśni karku w „pozycji woźnicy” (siedzimy na krześle ręce 

mocno oparte na kolanach głowa opada bezwładnie w dół), 

c) rozluźnienie mięśni ramion i barków przez wymachiwanie i obroty rąk, 

d) rozluźnienie języka i szczęki: 

      *zaczerpnij swobodnie powietrze, podczas wydechu otwórz szeroko usta, 

wystaw język, napnij mocno mięśnie twarzy i gardła po wydechu 

wciągnij język, zamknij usta nie zaciskaj szczęk, rozluźnij napięcie 

odczuj swobodę i rozluźnienie. 
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II. ĆWICZENIA ŻUCHWY 

a) obniżać żuchwę przy zamkniętych ustach, 

b) wymawiając sylabę „da” opuścić luźno żuchwę, przez chwilę utrzymać ją 

w dolnym położeniu (szczególnie należy zwrócić uwagę na uwolnienie 

szczeki od jakichkolwiek naprężeń), żuchwa musi opadać swobodnie, tak 

jak swobodnie opada ręka, 

c) wykonując ruch żuchwy w bok (w celu jej rozluźnienia), podnosić 

żuchwę do góry, 

d) opuszczając żuchwę obserwujemy by wargi nie były naprężone i żeby ich 

kształt był naturalny, w ułożeniu warg także dążymy do swobody i 

rozluźnienia, 

e) po opuszczeniu szczeki według powyższych zasad, nie zmieniając 

kształtu warg, wymawiamy szeptem głoski (a, e, o) {nie należy w tym 

ćwiczeniu zważać na niezupełnie naturalną barwę samogłosek} 

     Brak zmian w układzie ust wymusza aktywność mięśni i języka. 

 

 

 

 

III. ĆWICZENIA KRTANI 

a) przy zamkniętych ustach obniżać i unosić krtań, 

b) wymawiać różne samogłoski kontrolując bezruch krtani, 

c) ćwiczyć tzw. wdech samogłoskowy (przy wdechu wewnętrzne szeptanie 

samogłosek: „a” lub „e”, potem także innych. 

d) wywoływać ziewanie, „zdziwko” 
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IV. ĆWICZENIA JĘZYKA   

a) ćwiczyć wygięcie języka w górę i w dół, naprzemiennie wybrzuszając go 

i układając jak „płatek róży”, 

b) ćwiczyć kląskanie językiem („jedzie konik”), wargi jak do „u” i „o”, 

c) ćwiczyć czyszczenie zębów (język robi kółka przy zamkniętych ustach), 

d) ćwiczyć poruszanie językiem we wszystkie strony (policzki; prawy, lewy 

i wargi), 

e) ćwiczyć sięganie językiem do nosa, brody oraz policzków.      

 

 

V. ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO 

a) wypracować odruch unoszenia podniebienia miękkiego przez: 

 ziewanie 

 śmiech z otwartymi ustami 

b) wydłużać w czasie czynność trzymania uniesionego podniebienia 

miękkiego. 

 

Powyższe ćwiczenia powinny być systematycznie powtarzane i trenowane do 

momentu gdy uzyskamy pełna swobodę w ich wykonywaniu i gdy będziemy 

mogli przeprowadzić następujące ćwiczenie sprawdzające: 

opuścić luźno żuchwę,   

unieść podniebienie miękkie, 

język ułożyć luźno – swobodnie opierając go o przednie dolne zęby, 

otworzyć gardło i obniżyć krtań. 

W takiej pozycji oddychać swobodnie przez usta.  

Stan bezwzględnego rozluźnienia i spokoju należy utrzymać przynajmniej przez 

około minutę.  

 

POWODZENIA. 
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