Każdy ma głos!

Głos, to jeden z najciekawszych instrumentów
W. Próchniewicz „Najlepszy instrument”
Jest taki instrument na świecie,
dostępny nawet dla dzieci.
Wygrywa wszystkie melodie
najładniej, najłagodniej.
Gdy nutki wpadną do ucha,
on ucha bardzo się słucha.
Bo najgrzeczniejszy jest przecież,
słucha się w zimie i w lecie,
w upał i gdy deszcz leje,
on wtedy nawet się śmieje!

Chodzi wraz z tobą wszędzie
i już tak zawsze będzie.
Nawet za złota trzos
nie zniknie − bo to TWOJ GŁOS.
Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.
Pamiętaj o nim − zaśpiewaj!
On się natychmiast odezwie
i zagra czysto i pewnie.
Opowie ci zaraz radośnie
na przykład o słonku lub wiośnie.
Bo lubi i dobrze zna cię,
twój wierny, dźwięczny PRZYJACIEL.

Jak powstaje głos?
Podczas mówienia fałdy głosowe zwane strunami są
blisko siebie, a dźwięk rodzi się w wyniku ich drgania.
Dzieje się tak, ponieważ powietrze zgromadzone w
płucach napiera na te wrażliwe mięśnie.
Posłuchaj i zobacz:
https://www.youtube.com/watch?v=XVEBYGdMMxk

Zasady prawidłowego operowania głosem
Prawidłowa technika wymowy opiera się na:
prawidłowym oddychaniu,
dobrze nastawionym głosie,
nienagannej dykcji,
odpowiednim tempie mówienia,
prawidłowym frazowaniu,
odpowiednim akcentowaniu,
odpowiedniej intonacji (modulowanie głosu)
swobodnej postawie ciała.

Pamiętaj!
Prawidłowe operowanie głosem, wywołuje
pozytywne wrażenie u odbiorcy oraz pozytywnie
oddziałuje na aparat głosowy i funkcjonowanie
całego naszego organizmu.

Kieruj się zasadą:
Minimum wysiłku – maksymalny efekt.

Cechy głosu ludzkiego
Głos ludzki jest podstawowym narzędziem służącym do komunikacji.
Natężenie głosu zależy od siły naporu powietrza wydychanego z płuc na
struny głosowe (więzadła głosowe) np. szept 10-20 dB, normalna mowa – 4060 dB, krzyk 80 dB.
Wysokość głosu zależy od długości, grubości i naprężenia strun głosowych.
Im struny są krótsze, tym głos jest wyższy np. u dzieci i kobiet.
Barwa głosu zależy od objętości i kształtu rezonatorów.
Rezonatory, to przestrzenie (jamy), które spełniają funkcję udźwiękowienia i
wzmocnienia głosu.
Posiadamy 2 rezonatory: górny (głowy) i dolny (klatki piersiowej) np. jama
ustna, zatoki, zęby, nos.

Głos ludzki, to naturalny instrument dęty
Przeciętny człowiek ma ok. 2 oktawy głosu.
Skala rozpiętości głosu ludzkiego wynosi ok. 80 –
1000 drgań na sekundę.

Skala słyszalności głosu przez ucho ludzkie, to od
16 do ok. 20 000 drgań na sekundę.
Długość struny głosowej jest zróżnicowana:
u noworodka wynosi 0,7 cm,

u kobiet 1,6 – 1,8, cm,
u mężczyzn 2,0 – 2,4 cm.

Jak dbać o głos?
PAMIĘTAJ!
Popijaj wodę podczas mówienia,
Unikaj używania głosu w hałaśliwych
pomieszczeniach,

Staraj się odprężyć przed mówieniem,
Po większym wysiłku głosowym zrób sobie przerwę,
Unikaj krzyku,

Ogranicz picie zimnych i gazowanych napojów,

Dbaj o prawidłowy oddech

Unikaj mówienia i śpiewania na zimnym, powietrzu

Dbaj o prawidłowy mikroklimat pomieszczenia –
utrzymuj odpowiednią wilgotność 60 – 70 % (w
pomieszczeniach ogrzewanych rzadko przekracza 45
%), temperaturę 18 – 21 stopni, unikaj przeciągów.

Staraj się nie pochrząkiwać i pokasływać,

Dbaj o sprawność fizyczną i dobrą kondycję całego
organizmu, właściwą postawę oraz zdrową dietę,

Rodzaje głosów
GŁOSY MĘSKIE
Tenor - najwyższy głos męski,
Baryton - średni głos męski (pomiędzy tenorem
a basem),
Bas – najniższy głos męski.

GŁOSY KOBIECE
Sopran – najwyższy głos kobiecy,
Mezzosopran – średni głos kobiecy (pomiędzy
sopranem a altem),
Alt – niski głos kobiecy.

DYSZKANT – wysoki głos dziecięcy,
chłopięcy przed mutacją.

POSŁUCHAJ!
https://www.youtube.com/watch?v=4pvgpOkyV2s

BIAŁY GŁOS - zwany także śpiewokrzykiem.
Jest to technika wokalna typowa dla muzyki
ludowej.

Ćwiczymy głos!
PRZECZYTAJ (pamiętaj o dykcji)

Strzyżyk

Bąk

Czubaty strzyżyk w czystej czapeczce
z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę.
W Tczewie tłum tczewian wytęża oczy
– strzyżyk dotoczy, czy nie dotoczy?
Tymczasem strzyżyk tuż-tuż przed Tczewem
troszeczkę zboczył w krzakach za drzewem
i krótszą dróżką, krocząc nad rzeczką, wrócił do
Tczewa razem z kuleczką.

Spadł bąk
na strąk,
a strąk
na pąk.
Pękł pąk,
pękł strąk,
a bąk się zląkł.

◦ Małgorzata Strzałkowska,
Zbzikowane wierszyki łamiące języki, Warszawa 2002

Połącz w pary

Pamiętaj!

GŁOS MASZ JEDEN
NA CAŁE ŻYCIE
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