
Chór, 26.10.2020 

 

Dzień dobry, 

Drodzy Chórzyści! Od przyszłego tygodnia będę wysyłać Wam filmiki lub nagrania, bądź też będziemy 

spotykać się online. Dziś, z powodów organizacyjnych, kontaktuję się z Wami w sposób pisemny. 

Wyślę Wam zestaw ćwiczeń do wykonania. Ograniczymy się dziś do ćwiczeń oddechowych i 

dykcyjnych. 

 

1. Udajemy ziającego pieska – szybkie, krótkie wdechy i wydechy 

2. Kładziemy się na podłodze, umieszczamy na brzuchu książkę, biorąc wdech książka powinna 

się unieść, następnie powoli wypuszczamy powietrze na głosce „s” – książka opada 

3. Stań przed lustrem, weź głęboki oddech i przypilnuj, żeby w górę nie uniosły się ramiona, za 

to, żeby brzuszek wydął się do przodu, powietrze wypuszczaj na głosce „f” 

4. Stojąc przed lustrem weź głęboki wdech, znów pilnuj, by nie podniosły się ramiona, 

powietrze wypuszczaj mówiąc głoski p f t k ssssss (p, f, t, k to ćwierćnuty, ssss to półnuta). 

Mów je bardzo wystrzałowo – wyobraź sobie, że każda z tych głosek to kulka lecąca w lustro 

Każde z tych ćwiczeń powtórz 3 razy 

 

1. Przed lustrem 10 razy otwórz buzię najszerzej jak możesz 

2. Rozmasuj policzki, brodę 

3. Pukaj palcami po nosie i czole 

4. Zrób dziubek i poślij do lustra całusa, a następnie szeroko się uśmiechnij. Powtórz to 10 razy 

5. Zrób dziubek i naciągaj go raz w lewo, raz w prawo. Powtórz 10 razy 

6. Parskaj jak koń 

7. Udawaj jadącego konika 

8. Otwórz szeroko buzię i dotknij językiem każdego zęba 

9. Powiedz w wolnym tempie, ale z przesadną dykcją poniższe łamańce językowe. Otwieraj 

buzię tak mocno i tak wyraźnie mów, jakby miał Cię zrozumieć ktoś, kto stoi za grubą szybą i 

czyta z ruchu Twoich ust: 

• Koszt poczt w Tczewie 

• Szły pchły koło wody, pchła pchłę pchła do wody. Pchła pchłę pchała, pchła płakała 

• Za parkanem wśród kur na podwórku, kroczył kruk w purpurowym kapturku, nagle 

strasznie zakrakał i zrobiła się draka, bo mu kura ukradła robaka. 

 

 

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia! 

Nina Guzy 


