
CZĘŚĆ I 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy głosem 

Co to jest emisja głosu i co się na nią składa? 

od łac. Emissio = wypuszczanie 

To proces wydobywania głosu.  

W emisji głosu zachodzą następujące procesy:             

1. fonacyjny  

2. oddechowy 

3. rezonacyjny  

4. artykulacyjny 

Prawidłowa emisja głosu to umiejętność skoordynowania wszystkich 

czterech procesów jednocześnie. Oznacza to, że problemy z głosem mogą 

pojawić się wówczas gdy niedomaga chociażby jeden z nich. 

Skąd się biorą problemy z głosem? 

To najczęściej zadawane pytanie podczas szkoleń i warsztatów. Głosem 

posługujemy się od dziecka, dlaczego - zatem - po dłuższym mówieniu boli 

nas gardło, chrypniemy, czy w skrajnych przypadkach tracimy głos?  

Problemowi temu można przyjrzeć się dwojako, tzn. diagnozując przypadłości 

zdrowotne oraz badając nieprawidłową emisję głosu. 

1. Przypadłości zdrowotne. Jednym z głównych powodów problemów z 

głosem są problemy zdrowotne w tym niezaleczone infekcje. 

Alergie, przewlekłe zapalenia dolnych i górnych dróg oddechowych, polipy, 

czy stosowanie leków, które wysuszają błonę śluzową gardła mogą 

powodować uczucie bólu, chrypkę, a w skrajnych przypadkach nawet 

bezgłos.  



Praca głosem na niezaleczonych infekcjach sprawia, że jeszcze bardziej 

sobie szkodzimy wpadając w błędne koło. 

Nie rozpoczynaj pracy nad emisją głosu dopóki nie wyleczysz wszelkich 

schorzeń związanych bezpośrednio z aparatem mowy! 

Dlaczego? Praca nad emisją głosu to praca w dużej mierze na odczuciach 

wewnętrznych, a inne odczucia występują w gardle gdy mamy katar i zatkane 

zatoki czy „zdarte gardło” od kaszlu. 

2. Zła emisja głosu i brak jej świadomości. 

Praca nad emisją głosu to praca wymagająca indywidualnego podejścia, gdyż 

każdy z nas jest inny chociażby pod względem budowy anatomicznej. Jedno 

jest jednak pewne: jeżeli wyeliminujemy problemy zdrowotne, a gardło po 

dłuższym mówieniu wciąż nas boli najprawdopodobniej, faktycznie, 

popełniamy błąd emisyjny. Prawidłowa emisja głosu zachodzi podczas 

koordynacji procesów: fonacyjnego, oddechowego, rezonansowego i 

artykulacyjnego. Gdy występuje problem z głosem zwykle tej koordynacji 

brak. 

Z doświadczenia wnoszę, że ok 90% osób pracujących głosem, z którymi 

zetknęłam się w pracy zawodowej popełnia błąd braku koordynacji procesu 

fonacji z procesem oddychania (CZĘŚĆ II warsztatów). 

Jak dbać o głos? 

1. Rozgrzewka i regularny trening głosu 

Maratończyk przed biegiem rozgrzewa mięśnie ciała, śpiewak przed wyjściem 

na scenę rozśpiewuje się, aktor robi dykcyjne wprawki. Dlaczego zatem 

osoba, której narzędziem pracy jest głos, np. nauczyciel, który musi mówić 

dziennie kilka godzin, nie traktuje tego zadania jak „biegu na długi dystans” i 

nie rozgrzewa aparatu głosowego przed rozpoczęciem pracy? 



2. Picie dużej ilości wody 

„Paliwem” dla aparatu głosowego jest woda. Struny głosowe, jama gardłowo-

nosowa i zatoki są wyściełane błoną śluzową, która, aby spełniać swoje 

funkcje w organizmie musi być dostatecznie nawilżona. Gdy mamy 

wysuszone gardło nie tylko łatwiej o infekcje, ale też struny głosowe szybciej 

się męczą, co może prowadzić do chrypki, potrzeby odchrząkiwania itp. 

Osoby pracujące głosem dziennie powinny wypijać nawet 2 litry niegazowanej 

wody o temperaturze pokojowej.   

3. Odpoczynek głosowy 

Jeśli to tylko możliwe staraj się odpoczywać głosowo. Gdy nie musisz – nie 

mów. Milczenie doskonale wpływa na regenerację strun głosowych. Nie bez 

przyczyny „mowa jest srebrem a milczenie złotem” ☺  

4. Uwaga na leki! 

Unikaj leków, które mogą wysuszać śluzówkę gardła. Są to zarówno leki do 

ssania na ból gardła, wziewne do nosa na katar, jak i wszelkie leki na astmę 

czy alergię. 

Jako śpiewaczka operowa polecam: 

- płukanie gardła wodą z solą 

- inhalacje (przy infekcjach bardzo dobrą jest inhalacja czosnkowa – 

zalewamy  w termosie wrzątkiem rozłupane pół główki czosnku i wdychamy 

przez usta) 

- wziewna woda morska (w atomizerze do nosa) – dostępna w aptekach 

- łagodzące i nawilżające tabletki na gardło typu: Isla, Tymianek i podbiał 

- płukanie gardła rozrobionym żółtkiem jajka w pół szklanki letniej wody 

(idealne na chrypkę – szybko regeneruje błonę śluzową gardła). Żółtko jajka 

zawiera „bombę witamin” szybko regenerujących błonę śluzową - jajko na 

głos to prawda nie mit! 

Chore gardło to uszkodzona błona śluzowa, która musi się zregenerować a 

na to nie ma cudów – potrzebny jest czas i regularne nawilżanie. 



5. Nie przekrzykuj słuchaczy 

Niekorzystna akustyka pomieszczeń, w których pracujemy oraz brak 

nagłośnienia w salach powoduje, że często usiłujemy mówić głośniej niż jest 

to konieczne.  
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Ważne jest aby nie zaczynać pracy nad głosem przy spiętym ciele, dlatego 

pracę nad techniką emisji głosu rozpoczynaj od krótkiego relaksu. 

1. Połóż się wygodnie na plecach, zamknij oczy, myśl o czymś przyjemnym i 

powoli począwszy od stóp puszczaj napięcie we wszystkich mięśniach ciała. 

Gdy dotrzesz do okolic szyi pomyśl o tym aby bardzo rozluźnić mięśnie krtani, 

żuchwy, języka, policzków i skroni. Leż w błogim bezwładzie i głęboko 

oddychaj przed dłuższą chwilę. 

2. Rozluźniaj mięśnie karku poprzez obroty głowy 

3. Rozluźnij mięśnie barków poprzez obroty ramion 

4. „Młynek” – wykonaj ruchy okrężne wokół zębów w jamie ustnej 

5. „Tetryk” – rozluźnij żuchwę wypowiadając bezwładnie kłapiąc żuchwą:  

bla, ble….  

6. Wykonuj okrężne ruchy żuchwy 

       Gotowi? 
       START! 


