
 

 

Emisja głosu (ćwiczenia) – 2019/2020 

Rok III, semestr VI (pedagogika I stopnia, studia stacjonarne), gr. 1, 2, 3 

Liczba godzin – 30 godz. Punkty ECTS – 2 

Prowadzący – dr Elżbieta Stoch 

 

Cele przedmiotu 

C1 – dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się głosem 

i higieny głosu 

C2 – wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie emisji głosu i wykorzystanie 

zdobytych umiejętności w komunikacji interpersonalnej i wystąpieniach publicznych 

C2 – uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej i kulturę żywego słowa  
 

Wymagania wstępne 

W1 – zakłada się brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 

z wykorzystaniem narządu głosu 

W2 – zakłada się prawidłową artykulację głosek i predyspozycje emisyjne do wykonywania 

zawodu nauczyciela (i innych zawodów związanych ze stałym i nadmiernym wysiłkiem 

głosowym) 

 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA 

Student: 

W1 zna elementarną terminologię z zakresu emisji i higieny głosu K_W01 

W2 ma elementarną wiedzę dotyczącą budowy i czynności narządów mowy oraz procesów 

komunikowania interpersonalnego K_W08 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

Student:  

U1 ma rozwinięte umiejętności w zakresie emisji głosu i komunikacji interpersonalnej, 

potrafi wygłaszać teksty z dbałością o poprawną artykulację i dykcję, a także dba o higienę 

głosu K_U07 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)  

Student:  

K1 stosuje poznane zasady prawidłowej emisji głosu w codziennej komunikacji K_K07 

K2 ma przekonanie o sensie i potrzebie podejmowania ćwiczeń praktycznych z zakresu 

emisji, higieny głosu i kultury języka K_K03 

 
 

Metody dydaktyczne 

Metody aktywizujące: warsztaty, praca indywidualna i w grupach, prezentacja 

multimedialna, dialog, gry dydaktyczne, praca z tekstem. 

 
 

Treści programowe przedmiotu 

1. Podstawowe terminy z zakresu emisji głosu: kultura żywego słowa, emisja głosu, fonacja, 

artykulacja, dykcja. 

2. Budowa i czynności narządów mowy. 

3. Aparat oddechowy: rodzaje oddychania, tory oddechowe, zasady oddechu całościowego, 

podparcie oddechowe, wydłużenie fazy wydechowej – ćwiczenia.  
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4. Aparat fonacyjny: budowa i funkcjonowanie krtani, zasady prawidłowej fonacji – 

ćwiczenia. 

5. Aparat artykulacyjny: budowa i funkcje nasady, ruchome i nieruchome narządy 

artykulacyjne, tajniki prawidłowej artykulacji głosek polskich, sprawność narządów 

artykulacyjnych, strefy artykulacyjne, zasady poprawnej wymowy – ćwiczenia.  

6. Aparat odbiorczy: rola słuchu fizycznego, fonematycznego i muzycznego w procesie 

emisji głosu. 

7. Rezonatory: budowa i czynności rezonatorów górnych i dolnych, ich funkcja w procesie 

emisji głosu, uaktywnianie rezonatorów – ćwiczenia. 

8. Głos człowieka i jego właściwości. 

9. Cechy i zasady prawidłowej emisji głosu. 

10. Świadoma i ekonomiczna praca głosem. 

11. Choroby i zaburzenia głosu i ich przyczyny. 

12. Profilaktyka i higiena głosu.  

13. Ćwiczenia: rozluźniające i relaksujące oraz oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne 

i dykcyjne. 

14. Komunikacja interpersonalna. 

15. Wystąpienia publiczne. 

 
 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Ocena niedostateczna: 

(W) Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu emisji głosu. Nie zna budowy 

i funkcjonowania narządów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych; nie ma wiedzy na 

temat rozwoju zaburzeń głosu o podłożu zawodowym, nie jest świadomy skutków chorób 

i zaburzeń głosu. 

(U) Nie potrafi wykonać poprawnie ćwiczeń z zakresu emisji głosu: oddechowych, 

fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjno-dykcyjnych (sprawdzian ćwiczeń 

praktycznych). Nie podejmuje działań praktycznych wzmacniających jego własne 

umiejętności głosowe i komunikacyjne. Nie przygotowuje autoprezentacji i nie prezentuje jej 

przed grupą. 

(K) Student nie uczestniczy w zajęciach lub jest biernym uczestnikiem, nie potrafi dokonać 

samooceny własnych kompetencji. Nie przejawia motywacji do rozwoju w tym zakresie. 
 

Ocena dostateczna: 

(W) Student posiada elementarną wiedzę z zakresu emisji głosu. Potrafi opisać 

najważniejsze informacje na temat budowy i funkcjonowania narządów oddechowych, 

fonacyjnych i artykulacyjnych, choć niekompletnie. Opisuje niektóre z optymalnych 

warunków do pracy głosem oraz wybrane choroby i zaburzenia głosu o podłożu 

zawodowym. 

(U) Potrafi wykonać poprawnie niektóre ćwiczenia z zakresu emisji głosu: oddechowe, 

fonacyjne, rezonacyjne i artykulacyjno-dykcyjne (sprawdzian ćwiczeń praktycznych). 

Potrafi przygotować i zaprezentować przed grupą prostą autoprezentację. 

Podejmuje działania praktyczne wzmacniające jego własne umiejętności głosowe 

i komunikacyjne. Potrafi wskazać proste błędy językowe, kompozycyjne i emisyjne. 

(K) Student uczestniczy w zajęciach, ale niezbyt aktywnie włącza do zadań. Student 

dokonuje częściowej samooceny własnych kompetencji. 
 

Ocena dobra:  

(W) Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu emisji głosu. Potrafi opisać budowę 

i funkcjonowanie narządów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych kompletnie, choć 
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z nielicznymi błędami, opisuje syntetycznie lub z niewielkimi brakami optymalne warunki 

do pracy głosem oraz większość chorób i zaburzeń głosu. 

(U) Planuje i realizuje ćwiczenia rozwijające jego własne umiejętności głosowe 

i komunikacyjne. Potrafi wykonać zgodnie z normą większość ćwiczeń z zakresu emisji 

głosu, tj. oddechowych, fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjno-dykcyjnych 

(sprawdzian ćwiczeń praktycznych). Przygotowuje i prezentuje przed grupą autoprezentację, 

popełnia nieliczne błędy językowe, kompozycyjne i emisyjne. 

(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, rozumie potrzebę podejmowania ćwiczeń z 

zakresu emisji i higieny głosu. Jest wrażliwy na piękno mowy ojczystej i dba o kulturę 

żywego słowa. Student dokonuje samooceny własnych kompetencji. 

 

Ocena bardzo dobra: 

(W) Student posiada bogatą i uporządkowaną wiedzę z zakresu emisji głosu. Potrafi 

szczegółowo opisać budowę i funkcjonowanie narządów oddechowych, fonacyjnych i 

artykulacyjnych. Szczegółowo charakteryzuje optymalne warunki do pracy głosem oraz 

choroby i zaburzenia głosu. 

(U) Szczegółowo projektuje i realizuje ćwiczenia rozwijające jego własne umiejętności 

głosowe i komunikacyjne. Chętnie podejmuje dodatkowe zadania rozwijające jego własne 

umiejętności głosowe i komunikacyjne. Potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie ćwiczenia 

z zakresu emisji głosu mówionego: oddechowe, fonacyjne, rezonacyjne i artykulacyjno-

dykcyjne (sprawdzian ćwiczeń praktycznych). Przygotowuje i prezentuje przed grupą 

autoprezentację, pozbawioną błędów językowych, czy emisyjnych. Umiejętnie operuje 

głosem adekwatnie do wypowiadanego komunikatu. 

(K) Student bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach, rozumie potrzebę podejmowania 

ćwiczeń z zakresu emisji i higieny głosu. Dzieli się swoją wiedzą. Jest wrażliwy na piękno 

mowy ojczystej i dba o kulturę żywego słowa. Dokonuje krytycznej samooceny własnych 

kompetencji oraz stale doskonali i rozwija posiadane umiejętności. 

 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Tarasiewicz, B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 

2006. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Toczyska, B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.  

Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Warszawa 2015. 

Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób 

pracujących głosem i nad głosem,  Gdańsk 2009. 

Miyata C., Mów śmiało. Ćwiczenia przygotowujące uczniów do wystąpień przed 

publicznością, tłum. M. Pagińska, Gdańsk 2005. 

Ponadto: poradniki z zakresu emisji, dykcji oraz higieny głosu 
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