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Jak rozgrzać głos? 

 

Głos pozwala Ci się porozumiewać z otoczeniem, 

dlatego powinieneś o niego dbać. Niezależnie od 

tego, czy jesteś zawodowym mówcą, sprzedawcą, 

który codziennie prezentuje sprzęt podczas wizyt 

u kilku klientów, czy mówisz publicznie jedynie od 

czasu do czasu, powinieneś otoczyć głos opieką. 

Mówiąc wprost: rozgrzać go za każdym razem, gdy 

będziesz go używał w większym stopniu niż 

zazwyczaj. 
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Chcę zaproponować Ci kilka ćwiczeń, które poleciła 

mi Anika Kotrys (www.edu-arte.com) specjalistka od 

emisji głosu, z którą miałem przyjemność pracować. 

Dzięki nim będziesz mówił wyraźniej i głośniej, 

a w trakcie wystąpienia nie dopadnie Cię chrypa. 

Korzystaj z nich jak najczęściej, również przed 

rozpoczęciem ćwiczeń do wystąpienia. Nie musisz 

stosować ich po kolei, możesz również wybrać te, 

które są dla Ciebie najbardziej wartościowe.  

 

Wyciskarka 

Przyciskaj wargi do siebie i wysysaj je, jakbyś chciał 

wycisnąć z nich sok. Przytrzymaj i wypuść.  

Powtórz 30 razy. 

 

Buziaki  

Cmokaj ustami w równym tempie. 

Powtórz 30 razy. 

http://www.edu-arte.com/
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Buziak kręcony 

Złóż wargi jak do cmokania, ale zamiast cmokać 

zataczaj nimi koła, wykonując ruchy żuchwą. Ćwicz 

delikatnie, aby nie dopuścić do wypadnięcia żuchwy. 

Powtórz po 20 razy w każdą stronę. 

 

Konik 

Prychaj jak koń, następnie kląskaj językiem. 

Powtórz po 20 razy. 

 

Tic-tac  

Wysuwań język z ust, a następnie wykonuj nim 

poziome, później pionowe ruchy. 

Powtórz po 20 razy. 
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Gęby 

Oklep swoją twarz dłońmi. Uderzaj policzki i okolice 

ust. Dzięki temu rozgrzejesz mięśnie. Rób w tym 

czasie różne miny, otwierając i zamykając usta. 

Powtarzaj przez 20-30 sekund. 

 

Warga 

Podnoś górną wargę tak żeby było widać zęby 

Powtórz 10 razy. 

 

Samogłoski 

Wymawiaj wszystkie samogłoski z szeroko otwartymi 

ustami. Rób to powoli, przeciągając każdą 

samogłoskę. 

Powtórz 10 razy. 
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Mormorando 

Mormorando to mruczenie głoski „mmm”. Zamknij 

usta tak, by zęby się ze sobą nie stykały i wykonuj 

mormorando. Staraj się kierować dźwięk w różne 

części ciała: gardło, tył głowy, czoło. Na koniec 

skieruj go w okolice warg tak, by poczuć w nich 

mrowienie. 

Wykonuj przez 1-2 minuty. 

 

 

 

 

 

 

Foto: http://www.flickr.com/photos/gemmabou/5198326130/ 
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