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NAZWA PRZEDMIOTU 
NAZWA MODUŁU 
KIERUNEK STUDIÓW 
WYDZIAŁ 

IMPOSTACJA GŁOSU 
TECHNIKA WOKALNA I WYRAZISTOŚĆ MOWY 
AKTORSTWO TEATRU LALEK 
WYDZIAŁ LALKARSKI 

PROWADZĄCY (imię i nazwisko, stopień, tytuł) 

 
Prof. AST / dr hab. Izabela Jeżowska 

STATUS PRZEDMIOTU (właściwie zakreślić) 
 

kierunkowy / obowiązkowy 

JĘZYK WYKŁADOWY 
 

polski (istnieje możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim, włoskim i rosyjskim) 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  
SPOSÓB KSZTAŁCENIA (właściwie zaznaczyć) 

□  zajęcia prowadzone stacjonarnie  
□  zajęcia prowadzone hybrydowo  
□  zajęcia prowadzone w formie zdalnej 
□  zajęcia prowadzone z wspierającym wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

ROK 
 

I II III IV V 

SEMESTR 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LICZBA PUNKTÓW ECTS 
 

    2 2     

LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH  
z udziałem nauczyciela, wynikających  
z planu studiów 

    2 2     

SZACUNKOWA ILOŚĆ GODZIN 
POZOSTAŁYCH - konsultacje oraz praca 
własna studenta 

30/semestr 

METODY DYDAKTYCZNE (zostawić właściwe)  wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, (zajęcia praktyczne głosem i ruchowe) 

SPOSÓB ZALICZENIA (zostawić właściwe)  V sem - ZAL (zaliczenie bez noty)    VI sem – ZAL (zaliczenie bez noty) i E (egzamin) 

FORMA ZALICZENIA – metoda weryfikacji 
zakładanych dla przedmiotu efektów 
uczenia się - z uwzględnieniem sposobu 
organizacji zajęć  (zostawić właściwe) 
zasady e-oceny  

zaliczenie ustne/kolokwium, wykonanie pracy zaliczeniowej wykonanie określonej pracy praktycznej, inne 
(wykonanie określonego tekstu na ćwiczeniach ruchowych, wykonanie określonego ćwiczenia na wybranym 
tekście) 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE Zajęcia z przedmiotu IMPOSTACJA GŁOSU, mimo iż prowadzone w małych grupach, opierają się na koncepcji 
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prowadzącego na indywidualizacji. Polega ona na wydobyciu najlepszych indywidualnych cech głosowych u 
każdego studenta, podkreśleniu własnego charakteru emisyjnego, indywidualnej barwy i sposobu mówienia, 
przy jednoczesnym zachowaniu poprawności emisyjnej podczas ćwiczenia zagadnień technicznych. 
CELE PRZEDMIOTU: 
- przekazanie podstawowego zasobu wiedzy i umiejętności warsztatowych związanych z impostacją głosu 
- uwrażliwienie na dźwięki nieartykułowane i artykułowane mowy 
- zaznajomienie teoretyczne i praktyczne z normami polskiej mowy scenicznej 
- poszerzenie wyobraźni językowej i dźwiękowej 
- harmonijne łączenie mowy z innymi środkami ekspresji aktorskiej 
- osiągnięcie przez studenta umiejętności swobodnego i kreatywnego posługiwania się warsztatowymi 
środkami przekazu artystycznego w zakresie mowy 
- wspieranie studenta w jego dążeniu do prawidłowego posługiwania się słowem i głosem w mowie 
- pośrednio - poprawa wad wymowy 
- praca nad prawidłowym oddechem 
- dbałość o prawidłową pracę muskulatury aparatu głosowego  
- wypracowanie poczucia rytmu i zmian agogicznych w mowie 
- praca nad tworzeniem barwy głosu i wzmocnieniem rezonansu  
- rozwijanie możliwości dynamicznych (forte, piano)  
- przyswajanie wiadomości teoretycznych związanych  
   z procesem kształcenia głosu  
- zapoznanie studentów z problemami dotyczącymi anatomii i higieny aparatu głosowego 
- znalezienie najbardziej dogodnej i naturalnej (optymalnej) wysokości głosu w mowie (podstawy budowane w 
I semestrze), 
- uzyskanie klarowności /czystości samogłosek (podstawy budowane w I semestrze), 
- umiejętność usuwania napięć / blokad z ciała (praca nad rozluźnieniem) (od I semestru) 
- wyważenie proporcji między samogłoską a spółgłoską, 
- znalezienie wspólnego punktu głosowego dla wszystkich samogłosek (przy jednoczesnym zachowaniu 
klarowności i wyrazistości), 
- rozszerzenie skali głosowej w mowie, 
- wykształcenie barwy głosu (odkrycie we własnym brzmieniu najlepszych cech, pogłębienie tych elementów, 
wydobycie największego  
  bogactwa alikwotów, 
- zwiększenie siły, natężenia głosu,  
- umiejętność stosowania charakterystycznej barwy głosu i efektów głosowych (dostosowywania głosu do 
ewentualnej roli) bez szkodliwego wpływu na aparat głosowy (V i VI semestr). 
 
Ważnym elementem koncepcji zajęć są indywidualne konsultacje, na których trenowane są jedynie 
zagadnienia techniczne, z naciskiem na te aspekty, w których istnieją największe obszary rozwojowe.  
Zarówno w trakcie zajęć jak i konsultacji, zawsze przemycana jest wiedza teoretyczna - konieczne jest 
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wytłumaczenie mechanizmów działania każdego ćwiczenia, jego celów i efektów. 
 
Etykieta lekcyjna: 
Rozgrzewka fizyczna, artykulacyjna i głosowa przed rozpoczęciem zajęć. Zakaz używania mobilnego sprzętu 
elektronicznego / laptopy, tel. komórkowe/, punktualność, luźny, sportowy ubiór niekrepujący ruchów, z 
naturalnego materiału, bez zamków, pasków, ćwieków, biżuterii,  obuwie sportowe (lub baletki).   
Wymogiem jest duża sala dydaktyczna (nie za mała, i nie za niska) do zajęć fizycznych (np. sala baletowa) z 
dobrą akustyką, z dostępem do okna (światło i świeże powietrze), z dobrym oświetleniem oraz koniecznie - 
podłogą drewnianą (parkiet, deski, panele). Wyposażenie: 
 - drabinki 
- szafka (szafa) na pozostałe wyposażenie (przybory - piłki, bosu, taśmy theraband, ekspandery, obciążniki, 
maty itp.) 
- chusty/hamaki do aerial yogi (w ramach projektu badawczego) zawieszone na stabilnym rusztowaniu pod 
sufitem 
Plusem jest, jeśli sala jest wyposażona w dobrze nastrojony instrument (pianino, fortepian), w celu 
kontrolowania wysokości głosu. 
W V semestrze pierwsze zajęcia prowadzone są w charakterze zbiorowego (także w wersji online, w grupach) 
wykładu zintegrowanego z ćwiczeniami warsztatowymi (oddechowymi i artykulacyjnymi) - jest to 
przypomnienie umiejętności nabytych w I, II, III i IV semestrze. Jest to równocześnie sprawdzenie stanu 
aparatu głosowego studenta po wakacyjnej przerwie. W roku 2022/23 grupa będzie zupełnie nowa, a więc 
nastąpi sprawdzenie warunków głosowych w mowie. 
Każde kolejne zajęcia będą się składały z 3 części:  
- wstępnej (adaptacyjnej) zwanej popularnie rozgrzewką,  
- właściwej (pełnej ćwiczeń emisyjno-ruchowych, także na chustach), 
- rozluźniającej, relaksacyjnej. 
Niektóre zajęcia w całości będą przeznaczone na relaksację wg płyty CD nagranej w ramach projektu 
badawczego „Relaksacja w chustach do Aerial Jogi” na podstawie Techniki Alexandra. Ma to na celu usunięcie 
napięć i blokad w ciele oraz pozbycie się stresu np. przed sesją. 
Proces kształcenia w V semestrze będzie przebiegał podobnie. 
UWAGA: Obciążenie pracą studenta jest zindywidualizowane, dostosowane do umiejętności i poziomu 
zaawansowania studenta, dotyczy oprócz pracy podczas zajęć również pracę poza zajęciami (ćwiczenia we 
własnym zakresie). 
WAŻNE: Przedmiot prowadzony jest wg autorskiego programu opartego na autorskiej metodzie wyzwalania 
głosu przy pomocy ruchu „KinEmission”, z wykorzystaniem przyborów i przyrządów: taśm (ekspanderów 
gumowych), obciążników, drabinek, skakanek, skrzyń, kozłów, drążków, bosu, piłek typu swiss-ball, a przede 
wszystkim chust (hamaków) do Aerial Jogi. Studenci są jednocześnie grupą badawczą w realizacji projektu 
badawczego. Dotyczy to również zajęć zdalnych, z zastępowaniem niektórych przyborów innymi, będącymi w 
wyposażeniu domowym. 

LITERATURA SZCZEGÓŁOWA  Na zajęciach praca nad głosem odbywa się przy wykorzystaniu krótkich wierszyków, fragmentów wierszy (np. 
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wyliczanek dziecięcych, tekstów ludowych lub wierszy Jana Brzechwy), a także na tekstach opracowywanych 
na innych przedmiotach kierunkowych (wiersz, proza, scenariusze sztuk z przedmiotów lalkowych). 
Ponadto -  
Literatura teoretyczna podstawowa: 
I. Jeżowska, S. Chomiak - „KinEmission | Koncepcja treningowa wspomagająca wyzwalanie głosu"  
Cz. Wojtyński - „Emisja głosu” 
M. Zalesska-Kręcicka - „Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu” 
K. Linklater – Uwolnij swój głos („Freeing the Natural Voice”) 
M. Walczak-Deleżyńska - „Aby język giętki...” Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J Tennera do B. Toczyskiej 
M. Walczak-Deleżyńska, J. Deleżyński, A. Jagiełłowicz - Siła Twojego głosu! 
J. Deleżyński J., M. Walczak-Deleżyńska - „Czy dykcja to fikcja? Praca nad wyrazistością słowa” 
M. Gawrońska - „Podstawy wymowy i impostacji głosu. Dla studentów i absolwentów Akademii Wychowania 
Fizycznego” 
B. Tarasiewicz - „Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu” 
A. Kogler – Joga 
i 
Literatura teoretyczna uzupełniająca: 
H. Zielińska Kształcenie głosu 
D. Michałowska O podstawach polskiej wymowy scenicznej 
K. Gawęda, J. Łazewski O błędach wymowy. Książeczka dla dzieci, tudzież wyższych urzędników państwowych 
K. Gawęda, J. Łazewski J. Uczymy się poprawnej wymowy  
B. Toczyska Sarabanda w chaszczach 
B. Toczyska Łamańce z dykcją czyli makaka ma Kama 
B. Toczyska Elementarne ćwiczenia dykcji 
M. Oczkoś  Abecadło mówienia 
J. Detz Sztuka przemawiania 
Leonard Orr  Świadomy oddech 
Karin Schutt Terapia oddechem 
Welles Oddech , który leczy 
D. Lewis D Spokojny oddech 
oraz: 
- niektóre Zeszyty Naukowe wydane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu 
- wszystkie pozycje dotyczące fizjologii i anatomii głosu 

ZAKŁADANE DLA PRZEDMIOTU EFEKTY UCZENIA SIĘ 
odnoszące się do efektów modułowych (część A sylabusa) i kierunkowych 

Symbol efektów dla 
kierunku 

po ukończeniu studiów na kierunku AKTORSTWO TEATRU LALEK 
Odniesienie 

do: 
uniwersalnyc

h 

Odniesienie 
do 

charakteryst
yk drugiego 
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charakterysty
k poziomów 

w PRK 

stopnia 
uczenia się 

PRK 

WIEDZA: absolwent/absolwentka - zna i rozumie   

w zakresie wiedzy  o realizacji prac artystycznych 

KL_W02  posiada wiedzę z zakresu środków warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów 
artystycznych w obszarze sztuki teatralnej i filmowej oraz pokrewnych gatunków sztuki widowiskowej 

P7U_W P7S_WG 

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych 

KL_W08 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi 
i praktycznymi aspektami  studiów, a także wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju 

P7U_W P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent/absolwentka - potrafi 

w zakresie umiejętności ekspresji artystycznej 

KL_U01        posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych 
koncepcji artystycznych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UO 

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych 

KL_U03 posiada umiejętność praktycznego wykorzystania walorów interpretacji literackiej poszczególnych scen, 
dialogów, postaci dramatycznych w kształtowaniu roli aktorskiej 

P7U_W P7S_WG 
P7S_UW 

KL_U05  posiada zdolność kreatywnego myślenia o tekście a także wypracowywania własnych sposobów 
wyróżniania i interpretowania tworzywa dramatycznego, dokonywania analizy treściowej i 
porównawczej 

P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 

KL_U06 posiada wyspecjalizowane umiejętności w aspekcie rzemieślniczym  i twórczym związane z kierunkiem 
studiów 

P7U_U P7S_UW 

W zakresie umiejętności warsztatowych 

KL_U09 posiada świadomość emisji głosu poprzez koordynację pracy mięśni oddechowych, narządu głosu i 

rezonatorów z uwzględnieniem specyfiki pracy w technikach lalkowych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KL_U13       posiada umiejętność samodzielnej analizy tekstu literackiego oraz wytwarzania i zapamiętywania 
określonych stanów emocjonalnych poprzez logiczne i konsekwentne działanie słowem w technikach 
lalkowych i ekspresję ciała 

P7U_U P7S_UW 
P7S_WK 
P7S_UU 

KL_U14        posiada umiejętność wykonania indywidualnej lub zbiorowej formy wokalnej P7U_U P7S_UW 

KL_U15        posiada umiejętność słuchowej interpretacji zjawisk dźwiękowych, zna podstawy ich  zapisu, rozróżnia 
dyktaty melodyjno - rytmiczne, dokonuje analizy przebiegu harmonicznego 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

KL_U16    Zna techniki warsztatowe, umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę; przez dalsze 
indywidualne studia powinien/powinna rozwijać nabyte umiejętności służące  tworzeniu, realizowaniu i 
wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych 

P7U_U P7S_UW 
P7S_UU 

W zakresie umiejętności werbalnych 

KL_U17 posiada umiejętność świadomego posługiwania się aparatem mowy w każdej przestrzeni przeznaczonej 
do realizacji dzieła artystycznego, świadomego posługiwania się oddechem w budowaniu frazy, 
wrażliwość na rozszerzenie przestrzeni dźwiękowej dla wzbogacenia intonacji, elastyczności w 

P7U_U P7S_UW 
 



. 

posługiwaniu się środkami ekspresji, barwy, tempa, rytmu i dynamiki, umiejętność harmonijnego 
łączenia mowy ze środkami ekspresji przypisanymi technikom lalkowym 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent/absolwentka jest gotów/gotowa do 

W zakresie niezależności 

KL_K01        kompetentnego, samodzielnego i świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy (także pochodzącej od 
ekspertów) w obrębie kierunku oraz w ramach innych, działań kulturotwórczych, także w warunkach 
ograniczonego dostępu  do potrzebnych informacji  

P7U_K P7S_KR 
P7S_KO 

KL_K06        ciągłego rozwoju poprzez samodzielną pracę oraz  inspirowania i organizowania procesu doskonalenia 
umiejętności warsztatowych innych osób 
 

P7U_U PS7_KR 
P7S_UU 
P7S_KK 
P7S_KO 

KL_K07   formułowania krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz poddania takiej ocenie 
przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej w obrębie sztuki 
filmowej i teatralnej 

P7U_K P7S_KK 

W zakresie komunikacji społecznej 

KL_K11 efektywnego wykorzystania: 

− wyobraźni, 

− intuicji, 

− emocjonalności, 

− zdolności twórczego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów, 

− zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się 

okoliczności 

P7U_K P7S_KO 
P7S_UK 
P7S_UO 

 
 


