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Pokochaj mówienie

Ostatnim elementem pracy nad głosem jest połączenie wszystkich elementów,
zadbanie o dykcję, interpretację, wyrazistość. Na tym etapie warto sięgnąć do
literatury, ulubionych wierszy, wielkich przemów.

 Zanim przystąpisz do ćwiczeń zrób rozgrzewkę całego ciała, mięśni
artykulacyjnych, oddechu. Zrób tez kilka ćwiczeń fonacyjnych z materiału o
brzmieniu głosu.

Ćwiczenia te, mają być dla Ciebie przyjemne. Jeżeli czujesz jakikolwiek
dyskomfort zrób kilka ćwiczeń rozluźniających ciało i oddechowych. Jeżeli
dyskomfort nadal się utrzymuje, to znaczy, że na razie nie
powinieneś/powinnaś danego ćwiczenia robić. Wróć do niego w późniejszym
czasie.

Życzę sukcesów w pracy nad głosem!
 

Katarzyna Kazańska

 

www.dajsobieglos.pl

http://www.dajsobieglos.pl/


Dykcja
1. Na początku zadbaj o prawidłową artykulację. Pierwsze ćwiczenie pomoże
Ci zadbać o prawidłowe wypowiadanie zbitek spółgłoskowych. Na początku
czytaj powoli pierwszą kolumnę zbitek. Staraj się to zrobić precyzyjnie. Gdy
uda Ci się prawidłowo przeczytać wszystkie zbitki, zwiększ tempo.

Gdy zaczniesz sobie dobrze radzić, zrób to samo ćwiczenie z drugą kolumną.
W kolejnym etapie czytaj zbitki wierszami.
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Dykcja
Gdy będziesz sobie dobrze radzić z tym ćwiczeniem przejdź do kolejnego etapu.
Tym razem do zbitek dochodzi głoska „R”
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2. Zapisz na kartce swoje imię i nazwisko. Podkreśl samogłoski głoskotwórcze.
Przeczytaj używając tylko samogłosek. Staraj się czytać tak, żeby Twoje
gardło było luźne, a żuchwa nisko opuszczona. 

Na pewno znasz wiersz „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Na następnej stronie
jest tekst Lokomotywy z zaznaczonymi samogłoskami. Przeczytaj fragment
wiersza używając tylko samogłosek. Postaraj się łączyć je w wyrazy, z
zachowaniem naturalnego rytmu wiersza. Wyjdzie coś takiego: „Oi a ai oooya.
Ęa, ooa, i o e ya” Potem przeczytaj bardzo wolno, przeciągając samogłoski.
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Dykcja
3. Pobaw się łamańcami językowymi. Możesz skorzystać z Twoich ulubionych,
lub tych przygotowanych przez mnie. Przeczytaj najpierw w normalnym
tempie, potem bardzo powoli, starając się rozciągać każdą samogłoskę.
Zaznacz sobie te powiedzenia, które sprawiają Ci najwięcej problemów.
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Zauroczony narzeczony urzekł żonę.

Roztrzaskaj skrzynkę ze strzępami ostrużyn.

To ostatnie pokolenie oponentów.
 

Marlena pije merlota z Murfatlaru.

Bezwzględny złoczyńca wiązał węzeł za węzłem.

Bezsprzecznie, system bezpieczeństwa jest spostrzegany jako istotny.
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melodia
4. Przed Tobą wierszyk J. Brzechwy "Niedźwiedź". Przeczytaj go n  a głos.
Wyciągnij przed siebie rękę i rysuj w powietrzu jakiś kształt jednocześnie
dostosowując wysokość dźwięku do położenia ręki. Im ręka jest wyżej, tym
dźwięk wyższy, gdy ręka schodzi na dół, niech opada melodia tekstu. 

Następnie ucz się dostosowywać tempo mowy do szybkości poruszania ręką. 
 Baw się wysokością dźwięku i tempem mowy.
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Proszę państwa, oto miś.
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda.
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5. Opowiedz bajkę używając do tego liczb. Mów: "jeden, dwa, trzy, cztery..." w
taki sposób, jakbyś opowiadał/a swojemu dziecku bardzo zajmująca historię. 
Staraj się swoim głosem oddać emocje, akcję, dialogi, opisy. Niech to
opowiadanie będzie pełne akcji i różnych bohaterów. 
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6. Ucz się podkreślania najważniejszych elementów w zdaniu. Przeczytaj
kilkakrotnie zdanie Józefa Piłsudskiego, za każdym razem podkreślając inne
słowo. Staraj się usłyszeć zmianę znaczenia całego zdania, w zależności od
położenia akcentu.

Używaj różnych metod podkreślania słowa. Możesz położyć akcent poprzez:

Korzystaj z różnych tekstów, dotyczących różnej tematyki.

emocje i podkreślenie

Pokochaj mówienie.

Wszyscy jesteście równi
wobec ofiar,

 jakie ponieść macie.
 J. Piłsudski 
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