
   

CZĘŚĆ III 
Fonacja czyli jak mówić by gardło nie bolało 

Co to jest fonacja? 
Jeżeli po dłuższym mówieniu odczuwasz ból gardła, chrypniesz bądź masz 

potrzebę regularnego odchrząkiwania najprawdopodobniej nie ma w Twojej 

emisji koordynacji oddechu z pracą strun głosowych (fonacją). 

Aby zapobiec bólowi gardła pamiętaj aby podczas mówienia wydychać dużą 

ilość powietrza. Wydychane powietrze przepływa pomiędzy strunami 

głosowymi asekurując je i zapobiegając tym samym szkodliwemu, twardemu 

atakowi, który prowadzi do wszelkich dysfunkcji głosu, takich jak: chrypka, 

odchrząkiwanie, a w skrajnych przypadkach nawet guzki śpiewacze. 

A DLACZEGO?: 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 
Fonacja zachodzi w krtani. Najprościej rzecz ujmując to praca strun 

głosowych umieszczonych w krtani. Do zaistnienia dźwięku musi być 

zgromadzona odpowiednia ilość powietrza, które podczas wydechu  wprawia 

w drgania fałdy głosowe.  

Zwarcie strun może być trojakiego rodzaju: 

- nastawienie miękkie (najbardziej poprawne, gdy pod wpływem 

wydychanego powietrza struny zbliżają się do siebie w sposób 

swobodny i drgają).  



- Nastawienie twarde (gdy nie wydychamy dostatecznej ilości 

powietrza struny zbyt mocno napierają na siebie, co w 

konsekwencji może doprowadzić do dysfunkcji: chrypki, 

niedomykalności strun głosowych, guzków śpiewaczych)  

- Nastawienia chuchającego (struny głosowe nie stykają się podczas 

fonacji. Część powietrza przechodzi między strunami swobodnie, 

nie zmieniając się w falę akustyczną. To objaw patologiczny. 

Zamiast dźwięku wydobywa się szum jak podczas zapalenia 

tchawicy) 

JAK TO OSIĄGNĄĆ?: 

    
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

ĆWICZENIA FONACYJNE – FILM NR 3 
1. Weź oddech całościowy i wymawiaj wszystkie samogłoski dodając przed 

każdą z nich głoskę „h”. To spowoduje, że struny głosowe będą atakować się 

w miękki sposób. Powtarzaj najpierw pojedyncze sylaby, a następnie 

wydłużając samogłoski 

  

ha ho he hi hu hy 

haaaaaaa hoooooo heeeeee hiiiiii huuuuuu hyyyyy 

Powtarzaj ćwiczenie z uniesionym podniebieniem (patrz: film II) 

Spróbuj wykonać ćwiczenie bez wymawiania przed samogłoskami głoski „h” 



2. Przeczytaj melorecytując na jednym dźwięku poszczególne wyrazy 

maksymalnie wydłużając samogłoski. Pamiętaj o wysoko uniesionym 

podniebieniu oraz bardzo dużym wydechu powietrza. 

PSYCHOLOGIA 

LOGOPEDIA 

ARYTMETYKA 

EWENTUALNIE 

LARYNGOLOGICZNY 

3. Przeczytaj poniższe wierszyki pamiętając, aby mówiąc wypuszczać dużą 

ilość powietrza i przesadnie wydłużać samogłoski. Powtarzaj z uniesionym 

podniebieniem. 

Dość szczególną skłonność ma lubi hałaśliwe słowa: 

huk, harmider, hałasować, Heca, hurmem, hej, hop, hura, 

hola, horda, hejnał, hulać, hasać, halo, hop, wataha. 

W tych wypadkach się nie wahaj! 

Hanko modrooka nie siadawaj u potoka 

Hanko modrooka nie siadawaj tam 

W potoku się woda toczy pomylą się Twoje oczy 

Hanko modrooka nie siadawaj tam 

PAMIĘTAJ O: 
- ODDECHU CAŁOŚCIOWYM 

- WYDYCHANIU POWIETRZA PODCZAS MÓWIENIA 

- UNOSZENIU PODNIEBIENIA


