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Jak prawidłowo posługiwać się głosem w zawodzie nauczyciela? 

 

 

Dane statystyczne pokazują, że bardzo wielu nauczycieli ma problemy z narządem 

głosu. Dotyczy to zarówno nauczycieli starszych stażem, jak i nauczycieli z małym stażem 

pracy. Co roku liczba osób niezdolnych do pracy z powodu zawodowej choroby narządu głosu 

zwiększa się. Należy pamiętać, że głos w pracy nauczyciela jest „skarbem”, dlatego też należy 

go szanować. 

W niniejszej pracy postaram się omówić następujące zagadnienia: 

 

1. Jak powstaje głos? 

2. Co oznacza termin „emisja głosu”?, Jak prawidłowo przebiega emisja głosu?, Jak 

wygląda nauka emisji głosu? 

3. Co rozumiemy pod pojęciem choroby zawodowej? 

4. Jak dbać o higienę pracy głosem? 

 

 

1. Jak powstaje głos? 

 

 

W procesie powstawania ludzkiego głosu biorą udział: 

 

✓ Płuca, mięśnie międzyżebrowe i przepona; 

✓ Krtań – struny głosowe i elementy zbudowane z chrząstki; 

✓ Rezonatory – drogi oddechowe, zatoki, jama ustna i przylegające do nich 

bezpośrednio części ciała. 

 

Kiedy mięśnie międzyżebrowe napinają się a przepona (oddzielająca płuca od jamy brzusznej) 

przesuwa się w dół, odbywa się zaczerpnięcie powietrza. Gdy mięśnie się rozluźniają następuje 

wydech. Jeśli struny głosowe są rozluźnione i rozwarte, to powietrze przelatuje przez  

nie swobodnie a dźwięk nie powstaje. Natomiast jeśli struny głosowe są złączone i napięte,  

to powietrze przeciska się przez nie i wprawia je w drgania, które przenoszą się na elementy 

chrzęstne krtani, a z nich dalej na rezonatory. Drgania te wywołują wibracje powietrza (fale 

dźwiękowe), czyli głos. 

 

 

2. Co oznacza termin „emisja głosu”? 

 

 

Emisja głosu (z łac. emissio – wysyłanie, wypuszczanie) – wydobycie głosu na zewnątrz,   

                      proces wydobywania głosu w śpiewie, kształcenie prawidłowej emisji głosu  

                      obejmuje ćwiczenia w zakresie oddychania, artykulacji, koordynacji narządu  

                      głosu i układu oddechowego w celu uzyskania rezonansu, zmiany dynamiki              

                      i barwy głosu. 

    



  Jak prawidłowo przebiega emisja głosu? 

 

 

Prawidłowe oddychanie podczas mówienia odbywa się torem piersiowo – brzusznym                  

(przeponowo – żebrowym). Podczas wdechu jest równomierne poszerzenie całej klatki 

piersiowej, które jest wspomagane niewielką pracą przepony. Wydech odbywa się z tzw. 

podparciem oddechowym (jest to ważne dla osób pracujących głosem). Polega  

on na świadomym zwolnieniu fazy wydechowej za pomocą kontrolowanego napięcia mięśni 

oddechowych. 

 

Powietrze, które wypływa z płuc, wprawia w drgania  struny głosowe, w wyniku czego 

powstaje fala głosowa. Należy pamiętać, że przy prawidłowej emisji głosu dochodzi do takiego 

zwarcia strun, że mogą swobodnie drgać. Jest to tak zwane miękkie nastawienie głosu. 

Wyróżnia się jeszcze dwa rodzaje nastawienia: twarde (kiedy dochodzi do gwałtownego 

zwarcia strun) i chuchające (kiedy struny głosowe nie w pełni zwierają się i podczas fonacji 

razem z dźwiękiem powstaje dodatkowy szum). Te dwa rodzaje nastawienia są nieprawidłowe, 

gdyż twarde nastawienie może doprowadzić do uszkodzenia narządu głosu, a nastawienie 

chuchające może przyczynić się do choroby krtani. 

 

Dźwięk, który powstał w krtani, jest następnie wzmocniony w nasadzie, czyli w jamie 

gardłowej, nosowej i ustnej. O ostatecznej jakości tworzonego dźwięku decyduje sprawność 

ruchowa: języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy. Warto wiedzieć, że im sprawniejsze 

są mięśnie, które uczestniczą w procesie powstawania mowy, tym większa jest płynność  

i wyrazistość mówienia. 

 

Należy także wiedzieć, że w procesie tworzenia dźwięków mowy oprócz płuc, mięśni 

międzyżebrowych, przepony, krtani i rezonatorów bierze udział układ nerwowy, który 

odpowiada za świadomą koordynację pracy mięśni oraz ruchów wykonywanych podczas 

emisji. 

 

 

     Jak wygląda nauka emisji głosu? 

 

 

Nauka emisji głosu odbywa się w kilku etapach: 

 

✓ Zapoznanie się z anatomią i fizjologią aparatu głosowego; 

✓ Wykształcenie umiejętności posługiwania się głosem podpartym, 

wzmocnionym w rezonatorach, donośnym; 

✓ Wykształcenie poprawnej wymowy, wyrazistości artykulacyjnej i dykcji. 

 

Oprócz udziału w ćwiczeniach z emisji głosu, ważna jest samodzielna i systematyczna praca 

nad głosem – praca nad oddechem, wykonywanie ćwiczeń emisyjnych, podnoszenie 

sprawności aparatu artykulacyjnego, dbanie o wyrazistość dykcji. 

 

 

 

 

 

 



Przykłady ćwiczeń na emisję głosu: 

 

Ćwiczenia oddechowe: 

 

✓ Wyobraźmy sobie, że leżymy na plaży, morze szumi jednostajnie i uspokaja 

nas. Wdech nosem, wydech nosem; wdech nosem, wydech ustami; wdech 

ustami, wydech ustami. Wyobraźmy sobie, że zachwycamy się zapachem 

pięknego bukietu kwiatów. Dla mowy bardzo istotne są ćwiczenia  

na wydłużenie fazy wydechowej; 

✓ Nabieramy dużo powietrza i powoli wypuszczamy na głosce „s”, staramy  

się by wydech był jak najdłuższy; 

✓ „Piesek” – możliwie szybko następujące po sobie płytkie wdechy i wydechy, 

bezdźwięcznie na „cha-cha-cha-cha…”. 

 

Ćwiczenia fonacyjne: 

 

✓ Wypowiadanie na jednej fali wydłużonego wydechu samogłoski „a” seriami, 

kilkanaście razy z kilkusekundową przerwą przed wymówieniem każdej  

z nich; 

✓ Łączenie przedłużonej wymowy głoski „m” z samogłoskami mma, mmu, 

mme, mmy, starając się, by głos brzmiał z przodu jamy ustnej, a każda 

samogłoska była dźwięczna. 

  

Ćwiczenia języka: 

 

✓ Dotykanie naprzemiennie górnej i dolnej wargi przy szeroko otwartych 

ustach; 

✓ W podobny sposób dotykanie kącików ust (język w pozycji poziomej). 

 

Ćwiczenia warg: 

 

✓ Układanie dolnej wargi na górną i odwrotnie; 

✓ Gwizdanie; 

✓ Cmokanie. 

 

Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

 

✓ Chrapanie na wdechu i wydechu; 

✓ Kaszel przy języku wysuniętym na brodę. 

 

Ćwiczenia dykcyjne: 

 

✓ Rozpoczynamy od rozgrzania i rozciągnięcia całego aparatu mowy (język, 

wargi, policzki) jak również wszystkich mięśni mimicznych twarzy –  

one także uczestniczą w procesie mowy: 

 

• Rozciągamy usta i policzki w różne strony (ważne by pracowała także 

żuchwa, na przemian maksymalnie opuszczamy i zamykamy); 

• Z ust formujemy „dzióbek” i krążymy (zmieniając kierunki), przesuwamy 

prawo – lewo; 



• Błądzimy językiem po całej jamie ustnej tak by napotkał opór; 

• Robimy tak zwane „głupie miny”; 

• Można wymyślić swoje ćwiczenia, ale najważniejsze jest to byśmy poczuli 

zmęczenie mięśni odpowiedzialnych za mowę. Co jakiś czas rozluźniamy 

je poprzez masowanie, przygryzanie, „parskanie”. 

 

✓ Wypowiadanie trudniejszych zwrotów i zdań np.  

• zmiażdż dżdżownicę; 

• Trzech Czechów szło ze Szczebrzeszyna do Szczecina. 

✓ Recytowanie wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima. 

 

 

 

Przykład: 

Język … 

 

Język to tancerz jest nad tancerze, 

Każdy to przyzna i przyzna szczerze. 

Bo ten języczek, oj bez pamięci 

To się wydłuża, kurczy i kręci, 

Płaszczy, rozszerza, to w trąbkę zwija. 

Raz jest jak jaszczur, raz jest jak żmija. 

Raz jak igiełka, to znów jak narty: 

Długi, wypukły, wklęsły, rozwarty. 

To w górę skacze, z powrotem spada 

Jak zręczny szermierz, co szpadą włada. 

Jak sztukmistrz biegły, linoskok śmiały, 

Tak ten języczek, koniuszczkiem małym 

Wywija, cofa, skręca, zawraca, drga i kołata, 

Żeby wyrzeźbić, wymodelować 

Malarskim pędzlem plastycznie podać 

Tę wartość słowa, ten szczegół boski, 

Co nosi nazwę małej spółgłoski! 

 

 

3. Co rozumiemy pod pojęciem choroby zawodowej ? 

 

 

Choroby zawodowe – to przewlekłe choroby, które bezpośrednio związane są z wykonywa-   

                                   nym zawodem i warunkami pracy. W przypadku narządu głosowego  

                                   nauczyciela choroby te wynikają z nadmiernego wysiłku głosowego.  

                                   Coraz częściej zwraca się także uwagę na obciążenia psychofizyczne  

                                   występujące w pracy zawodowej nauczyciela, jako czynnik ryzyka  

                                   zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia obciążenia i choroby  

                                   narządu głosowego. 

 

 

 

 



Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych umieściło 

na tej liście przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem 

głosowym: 

 

• Guzki śpiewacze twarde; 

• Wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych; 

• Niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe  

z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią. 

 

 

4. Jak dbać o higienę pracy głosem? 

 

a. Parametry powietrza: 

 

o Wilgotność - ok. 60 – 70 %; 

o Temperatura – ok. 18 – 21oC; 

o Nawilżaj powietrze (np. nawilżacze lub zbiorniki z wodą bądź mokre ręczniki na 

kaloryfery); 

o Nie przegrzewaj pomieszczeń – często je wietrz; 

o Przy dłuższym mówieniu i w trakcie mówienia pij letni płyn (najlepiej 

niskosłodzony i niegazowany, np. woda mineralna – herbata ma właściwości 

wysuszające); 

o Przy zanikowym nieżycie błony śluzowej gardła i krtani, przed długim 

mówieniem, rozgryź kapsułkę witaminy A + E. 

 

b. Zapylenie w powietrzu: 

 

o W czasie mówienia nabieraj powietrze przez usta, a nie przez nos; 

o Regularnie odkurzaj pomieszczenia (najlepiej „na mokro” – podłogi, parapety, 

meble); 

o Raczej nie wieszaj zasłon i firanek – gromadzą one dużo kurzu; 

o Regularnie spryskuj i myj kwiaty doniczkowe; 

o Wycieraj tablicę mokrą gąbką lub korzystaj z tablic „bezkredowych”. 

 

c. Ruch powietrza: 

 

o Pomieszczenia wietrz krótko i intensywnie podczas przerw w prowadzeniu zajęć; 

o Unikaj przeciągów – przeciąg czyli ruch powietrza, który odbywa się z prędkością 

powyżej 0,5 m/s jest szkodliwy: nadmiernie ochładza i wysusza błonę śluzową 

krtani, zwiększa zapylenie powietrza; 

o Przy odczuwalnym ruchu powietrza ogranicz mówienie. 

 

d. Hałas w miejscu pracy: 

 

o Nie przekrzykuj uczniów; 

o Wyrabiaj u uczniów nawyk niezbyt głośnego mówienia; 

o Podczas mówienia do większej grupy osób np. przy wygłaszaniu referatu, 

wykorzystuj urządzenia wzmacniające głośność, np. mikrofon; 

o Uczniów słabiej słyszących posadź w pierwszych ławkach; 



o Wypracuj skuteczny sposób opanowania hałasu w klasie np. klaśnięcie                    

(znaczenie autorytetu nauczyciela). 

 

e. Higiena życia: 

 

o Aktywnie wypoczywaj – dbałość o sprawność fizyczną zwiększa wydajność 

oddechową, koordynację ruchowo – oddechową; 

o Unikaj przeciążenia narządu głosu poza pracą; 

o Rozwijaj umiejętność obniżania napięcia emocjonalnego i nawiązywania 

konfliktów interpersonalnych.  
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