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Klasa 7A 


Temat: Jak powstaje głos ?  

Ćwiczenie 1  

1. Budzimy ciało – przeciągamy się, wyciągamy, podskakujemy w miejscu, robimy kilka 

przysiadów, rozciągamy kręgosłup, wydłużamy ciało, by zyskać lepszą postawę. (1 min)  

2. Rozgrzewamy mięśnie aparatu mowy – przez 45-60 sekund liczymy kilkakrotnie od 1 do 10, 

jednocześnie przeżuwamy, jakbyśmy jedli coś pysznego. Ważny jest ruch żuchwy góra – dół 

(unikamy ruchów w bok) i przeżuwanie w bardzo wolnym tempie. 

3. Ziewamy kilka razy, obserwujemy w lusterku, czy podniebienie z języczkiem podniebiennym 

unosi się. 

4.Sycz jak wąż; na wydechu wydobywaj delikatny dźwięk „ssss…" (ćwicz przez 1 min) 

4.Mrucz  "mmmm….", pomrukuj "hmmmm…" weź oddech i mrucz, gdy skończy Ci się oddech 

weź kolejny i mrucz - odczuwaj wibracje, szukaj najwygodniejszego dźwięku (ćwicz przez 1min)  

Co czujesz ?  

2. Jak powstaje głos ? 

 Głos powstaje w krtani. W krtani znajdują się tzw. struny głosowe. Nazwa jest trochę 

myląca, tak naprawdę, nie są struny, tylko dwa fałdy skórne, które – dzięki odpowiednim mięśniom 

– mogą otwierać lub zamykać otwór, którym przepływa powietrze, działa to więc jak dwuczęściowa 

kurtyna w teatrze. Gdy oddychamy, fałdy są rozchylone, natomiast podczas wydawania głosu 

zbliżają się do siebie, a ich krawędzie drgają. To właśnie owe drgania są bezpośrednim źródłem 

dźwięku. To nasz wewnętrzny „instrument” – przypominamy w tym momencie, że dźwięk każdego 

ze znanych nam instrumentów muzycznych powstaje dzięki wprawieniu w drgania jakiejś jego 

części (np. struny w gitarze).  

 Powietrze z płuc przedostaje się do krtani, gdzie wprawia w drgania struny głosowe, dźwięk 

wzmacniany jest dalej i przekształcany w rezonatorach. Wszystkie te elementy tzw. toru głosowego 

obsługiwane są przez ogromną liczbę mniejszych i większych mięśni. Nauka śpiewu przypomina 

więc trochę trening sportowy – trzeba regularnie ćwiczyć, wówczas mięśnie stają się silniejsze i 

mamy nad nimi większą kontrolę. Przed ćwiczeniami potrzebna jest rozgrzewka, ale przede 

wszystkim trzeba wiedzieć, które mięśnie i w jaki sposób ćwiczyć, by nie nabawić się wokalnej 



kontuzji. Istnieje wiele rozmaitych technik wokalnych, których prawidłowe stosowanie zapewnia 

naszemu aparatowi głosowemu bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy chcemy śpiewać długo lub głośno 

(lub jedno i drugie). 

Rodzaje głosów ludzkich – typologia ogólna. 

dziecięce lub chłopięce – soprany, alty 

żeńskie – soprany, mezzosoprany, alty 

męskie – tenory, barytony, basy 

Naturalna wysokość głosu wynika z budowy naszego aparatu głosowego (długości więzadeł 

głosowych i wielkości krtani) – im krótsze fałdy głosowe i mniejsza krtań tym głos jest wyższy. 

Dlatego głos dziecka jest wysoki, ponieważ jego krtań jest bardzo mała. Analogicznie głos 

dorosłego człowieka jest niższy, ponieważ jego krtań jest większa, a fałdy głosowe – dłuższe. 

W miarę dorastania krtanie dziewcząt powiększają się w spokojnym tempie, natomiast u chłopców 



krtań zaczyna rosnąć szybko (między 11 a 15 rokiem życia); poszczególne części zaczynają się 

rozrastać w różnym tempie – stąd problemy z głosem (faza mutacji). Po tej fazie głos chłopców 

obniża się o oktawę, a dziewcząt przeciętnie o kwartę. 

Ćwiczenie 2 

Wysłuchaj dwóch fragmentów muzycznych. Porównaj je i rozpoznaj, w którym z nich kompozytor 

umieścił dźwięki wysokie, czyli dźwięki o wyższej częstotliwości.  

a) Edvard Grieg, „W grocie króla gór” z „I Suity Peer Gynt op. 46” https://www.youtube.com/
watch?v=pPLXNmKvLBQ 

b) Modest Musorgski, „Taniec kurcząt w skorupkach” https://www.youtube.com/watch?
v=nAtAvF2cepg 

Jak dbać o swój głos ?  

Każdy instrument muzyczny należy odpowiednio traktować by móc korzystać z niego przez długie 

lata. Wyobraź sobie gitarę. Wiadomo, że nie wolno jej stawiać koło kaloryfera, że przed koncertem 
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wymaga nastrojenia, a jeśli wykrzywi się jej gryf lub rozklei pudło rezonacyjne to nie da się na niej 

grać. Bo instrument to nie tylko struny lecz cała konstrukcja, która wpływa na końcowe brzmienie. 

Postaraj się tak samo pomyśleć o swoim głosie. Choć krtań i mieszczące się w niej struny (zwane 

też fałdami) niewątpliwie są nieodłącznymi elementami tworzenia głosu to nie można 

bagatelizować wpływu innych czynników. 

• Jeśli masz chrypkę podczas infekcji, nie staraj się szeptać. Jest to niekorzystne dla twojej krtani. 

Zamiast tego staraj się mówić cichym, ale dźwięcznym głosem. 

• Unikaj krzyku i mówienia wysiłkowego. Mów zachowując naturalną wysokość głosu 

• Nie staraj się mówić wszystkiego na jednym wydechu. 


