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Rozdział 5 Wykorzystywanie
mowy ciała

Wiele lat temu, kiedy byłam nauczycielką, miałam w czwartej klasie ucznia
– urodzonego mówcę. Przykuwał uwagę wszystkich, zanim jeszcze otworzył
usta, robił to już dzięki sposobowi, w jaki szedł. Wolnym krokiem wychodził
na środek klasy, żeby wygłosić swoją mowę. Ruszał się w sposób przemyślany
i kontrolowany, emanował pewnością siebie. Ten widok zawsze wywoływał
uśmiech na mojej twarzy. Najlepsze jednak następowało, kiedy docierał na
miejsce. Przechylał głowę do tyłu, krzyżował ręce na piersiach i, patrząc na
każdego z nas, kiwał głową. I to kiwanie głową sprawiało, że byliśmy na każde
jego zawołanie. Siedzieliśmy wszyscy, czekając na to, co powie. Za każdym
razem kierował nami w ten sposób, a my to uwielbialiśmy. Był dobry.

WYSYŁANIE WŁAŚCIWEJ INFORMACJI

Kiedy mówię, ruszam
rękoma, ale się

nauczyłam, jak nad
tym panować. Wcześniej

wszyscy uważali, że
to objaw nerwowości,

a teraz po prostu
gestykuluję. Ostatnio

często słyszę, że
jestem świetna!

uczennica III klasy
gimnazjum

Nawet jeśli nie wypowiadamy ani jednego słowa, nasze ciało
przekazuje pozytywne lub negatywne informacje. Sposób,
w jaki Shelly przewraca oczami, wskazuje na to, co my-
śli o nowym chłopaku swojej przyjaciółki. Wepchnięcie rąk
do kieszeni daje do zrozumienia wychowawcy Darrina, co
chłopiec myśli o jego pouczaniu. To, że krzyżujesz nogi
i zakładasz ręce, mówi twojemu zwierzchnikowi, co myślisz
o nowym rozkładzie obowiązków. Uśmiech wyraża zgodę na
zaproszenie na randkę, a porozumiewawcze mrugnięcie – to,
że się żartuje.
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Występując na forum, uczniowie muszą wysyłać słuchaczom pozytywne
sygnały. Publiczność powinna postrzegać ich jako osoby kompetentne, opa-
nowane i mające wszystko pod kontrolą, a celem przemawiających powinno
być na tyle skuteczne przyciągnięcie uwagi słuchających, że jedynie pożar
mógłby ich zmusić do opuszczenia sali. Twoi uczniowie muszą wiedzieć, że
chociaż ich słowa mogą wręcz oczarować publiczność, to ich ciało również
przykuwa uwagę słuchaczy.

Dzięki postawie, gestykulacji i wyrazowi twarzy mówiący może dodać swej
prezentacji ogromnej mocy. To nie oznacza, że każdy mówca musi się wygłu-
piać jak Jim Carey. Oznacza kontrolowane, odpowiednio dobrane wzbogaca-
nie znaczenia słów innymi środkami wyrazu.

W entuzjazmie jest
prawdziwa magia. On
decyduje o różnicy
między przeciętnością
a talentem.

Norman Vincent Peale

Postawa jest najważniejszą z trzech technik związanych z mową ciała. Dzięki
niej mówiący wyraża pozytywny bądź negatywny stosunek do publiczności,
który ostatecznie wpływa na akceptację ze strony słuchaczy
i na ich reakcję.

Drugą co do ważności techniką jest mimika twarzy. Wyraz
twarzy pasujący do znaczenia wypowiadanych słów sprawia,
że to, co się mówi, staje się bardziej przekonujące. Widzia-
łam raz dziewczynkę, która mówiła o śmierci i przez cały
czas się uśmiechała. Było to irytujące. Zdawałam sobie sprawę z tego, że
ten uśmiech był wyłącznie reakcją nerwową, całkiem zniszczył jednak siłę
oddziaływania jej wypowiedzi.

W końcu są też proste, lecz znaczące gesty, które dodają mocy słowom
mówiącego. Nan Gregory w „Biuletynie Koła Gawędziarzy w Vancouver”
napisała:

Na pierwszym miejscu mojej listy najlepszych gawędziarzy jest mój
ojciec. Żywo przypominam sobie gesty, które wykonywał w trakcie
opowiadania. Kiedy mówił, jak Bóg wypędzał Adama i Ewę z rajskiego
ogrodu, gwałtownym ruchem wskazywał wyimaginowaną bramę. Gdy
w opowiadaniu Bóg tworzył Adama, tchnąwszy życie w proch, mój ojciec
dwa razy dmuchał w złożone dłonie. Przedstawiając historię Androklesa,
który wyjął cierń z łapy lwa, brał mnie za rękę, podnosił ją do ust
i odgrywał wyciąganie zębami niewidocznego kolca. Dzięki gestom ojca
określony moment historii stawał się wyraźniejszy, a związane z nim
uczucia niezwykle się intensyfikowały.

Po pięćdziesięciu latach te gesty wciąż z nią są. Dzięki ćwiczeniom twoi
uczniowie mogą wywierać na innych takie samo wrażenie.
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ODKRYWANIE, CO MOŻNA ZROBIĆ ZA POMOCĄ GŁOSU

Oczyszczające oddechy
na mnie nie zadziałały,
ale zdumiewające jest

to, jak zmieniły mój głos.

uczennica VI klasy

W zasadzie istnieją cztery aspekty dotyczące głosu: natężenie (mówienie
głośne i ciche), tonacja (wysoka i niska), tempo (szybkie i wolne) oraz
wykorzystanie ciszy. Odpowiednie ich połączenie daje różnorodne rezultaty,

z których każdy ma inny wpływ na słuchaczy. Sztuka polega
na wykorzystaniu właściwej kombinacji we właściwym mo-
mencie, by osiągnąć to, czego pragnie mówiący. Jeśli twój
uczeń chce wywołać nastrój niepewności i napięcia, wysoki,
beztroski, szybki głos zniszczy efekt; słowa wypowiadane
niskim, głębokim głosem, na początku powoli, a potem

nabierające impetu pozwolą osiągnąć zamierzony efekt.

Twoi uczniowie nie będą wiedzieli, jak to zrobić, dopóki nie spróbują. Bawiąc
się własnym głosem jak nową zabawką, a w rzeczywistości eksperymentując
z nim i odkrywając, co można dzięki niemu zdziałać, osiągną odpowiednie
rezultaty i uwierzą w swoje możliwości. Ich głosy po prostu czekają na to,
by je odkryć.

Zadanie wprowadzające: Mówienie bez zastanowienia

Podziel uczniów na grupy liczące od pięciu do ośmiu osób. Uważnie
obserwuj mówiących w każdej grupie, by uzyskać ogólne wrażenie, jak
sobie radzą. Uczniowie kolejno wstają, chowają ręce za plecy i opisują
jakieś zwierzę domowe, nie wymieniając jednak jego nazwy. Mówiącym
nie wolno pomagać sobie rękami w trakcie przemowy. Opis powinien
zawierać informacje dotyczące rozmiaru, koloru i jakiejś zabawnej rze-
czy, którą zwierzę kiedyś zrobiło. Każdy uczeń może mówić tylko przez
minutę.

Słuchaj, jak mówiący w każdej grupie wykorzystuje swój głos.

• Czy jest słyszalny?
• Czy mówi monotonnym głosem?
• Czy podczas mówienia przed grupą jego głos staje się wyższy?
• Czy mówi coraz szybciej?
• Czy w jego głosie słychać ekspresję?

Rozgrzewki głosowe

Zaprezentowane poniżej wprawki uczą uczniów, jak dbać o własny głos i jak
go kontrolować. Każdy uczeń powinien je przećwiczyć na lekcji przynajmniej
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raz, żeby potem mógł pracować nad nimi samodzielnie. Rozwijają siłę głosu
i kontrolę nad nim, rozluźniają mięśnie twarzy oraz struny głosowe i po-
prawiają artykulację. Jeśli twoi uczniowie mają ciche głosy, te ćwiczenia
niezwykle im pomogą.

Stań razem z uczniami w duży krąg, tak aby wszyscy byli dla innych
widoczni. Poprowadź ćwiczenia, wykonując czynności, które uczniowie będą
po tobie powtarzać (zarówno ruchy, jak i dźwięki), próbując wykonywać je
równocześnie z tobą. Wszystkie ruchy muszą być przesadzone. W trakcie
ćwiczenia uczniowie będą rozciągać mięśnie twarzy, język i wargi oraz roz-
grzewać struny głosowe, nawet o tym nie wiedząc. Często towarzyszy temu
wiele śmiechu, co jest korzystne, ponieważ relaksuje głos.

Zacznij od długiego i głośnego wzdychania.

Ziewnij głośno, otwierając szeroko usta. Powtórz to jeszcze kilka razy,
dodając do tego rozciąganie ramion i szyi.

Przedstaw za pomocą pantomimy sięganie do tylnej kieszeni i wyciąganie
gumy do żucia. Odpakuj wyimaginowaną gumę, włóż ją do ust i zacznij
żuć. Żuj ją długo, mocno ruszając szczękami. Zrób balon. Coraz bardziej
go nadmuchuj, aż pęknie. Zbierz kawałki gumy ze stojących obok ciebie
uczniów (ponieważ poprzyklejała się do nich, kiedy balon pękł) i włóż ją
z powrotem do ust. Żuj bardzo powoli. Żuj coraz wolniej, aż zaczniesz
przeżuwać jak krowa. Połknij gumę.

Zacznij nucić jakąś melodię. Nuć raz wysokim, raz niskim głosem, gło-
śno, cicho i nosowo. Wypowiadaj też bezsensowne słowa, wykorzystując
sylaby: LAA, LAA, BAA, BAA, MAA, MAA, LII, LII, BII, BII, MII, MII,
LUU, LUU, BUU, BUU, MUU, MUU. Mów w ten sposób do stojącej obok
ciebie osoby tak, jakbyś naprawdę z nią rozmawiał (machaj ręką, podawaj
dłoń itp.).

Powiedz: „Co słychać”, i wystaw język.

Pstryknij palcami i wyrecytuj łamaniec językowy. Na początku powoli,
a potem coraz szybciej.

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

lub np. „Czy tata czyta cytaty z Tacyta? Tak, tata czyta cytaty z Tacyta.”

Powiedz: „lojalna Jola”. Powtórz to, inaczej modulując głos: jako rozkaz,
pytanie, piosenkę. Wypowiadaj te słowa stopniowo coraz szybciej (szybkie
i poprawne powtórzenie słów: „lojalna Jola” jest niemal niemożliwe).

To ćwiczenie można często powtarzać z uczniem w roli prowadzącego.
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Umiejętność: Spontaniczność

Ćwiczenie: ZMIANY, ZMIANY

Korzyści: Rozwija zmysł obserwacji i umiejętność podejmowania decyzji.

Trudniej jest zmienić dziesięć rzeczy
w swoim wyglądzie, niż zauważyć
te zmiany.

Przebieg: Ustaw uczniów naprzeciwko siebie w dwa długie szeregi, tak aby
poszczególnych dwoje stojących było zwróconych do siebie twarzami. Ucznio-
wie mają dziesięć sekund na uważne przyjrzenie się partnerowi. Na dany syg-
nał (np. klaśnięcie) muszą się odwrócić i zmienić jedną rzecz w swoim wy-
glądzie. Kiedy uczniowie z powrotem zwrócą się do siebie twarzami, mają
dziesięć sekund na znalezienie zmia-
ny. Zagrajcie w grę jeszcze raz, tym
razem jednak uczniowie muszą zmie-
nić w swoim wyglądzie trzy rzeczy,
następnie pięć, a potem dziesięć.

Ćwiczenie: TO JEST...

Korzyści: Rozwija spontaniczność, zdolność podejmowanie decyzji.

Słowa przestrogi

Po dwóch lub trzech kolejkach
uczniowie mogą uważać, że możli-
wości wymyślenia nowych zastoso-
wań danej rzeczy już się wyczerpały,
ale tak nie jest. Zachęć ich do te-
go, by wytrwale pracowali z nią
przynajmniej przez pięć rund.

Członkowie grupy mający większą
inwencję mogą próbować odebrać
przedmiot graczowi, który nie może
nic wymyślić, lub chcieć podsunąć
mu jakiś pomysł. Nie pozwól im na
to. Uczeń, który nie wie, co robić
dalej, musi polegać wyłącznie na
własnej kreatywności.

Przebieg: Podziel uczniów na zespoły liczące od czterech do sześciu osób.
Wręcz każdej grupie jakiś przedmiot, np. linijkę, talerz do ciasta, papierową
torbę, kawałek sznurka, miskę, but, drewnianą łyżkę, woreczek z grochem,
skakankę, hula–hoop. Uczeń rozpoczynający zabawę ma za zadanie wy-
myślić zupełnie inne zastosowanie
otrzymanego przedmiotu, a następ-
nie, posługując się nim, ukazać jego
nową funkcję, wykorzystując gesty,
dźwięk i/lub ruchy. Reszta grupy od-
gaduje, czym stał się dany przedmiot
(na przykład linijka zmieniła się we
flet). Członkom grupy nie wolno za-
cząć zgadywać, dopóki osoba przed-
stawiająca nie zakończy improwiza-
cji. Gdyby uczniowie nie mogli od-
gadnąć, czym stał się przedmiot, wy-
stępujący próbuje jeszcze raz, uży-
wając przedmiotu trochę inaczej niż
poprzednio. W sytuacji, gdyby ucz-
niowie wciąż nie potrafili odpowie-
dzieć prawidłowo, przedstawiający
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mówi, czym miał być przedmiot, a pozostali członkowie grupy podają pro-
pozycje dotyczące tego, jak można było użyć przedmiotu, żeby dobrze ukazać
jego zastosowanie. Przedmiot ten powinien być używany przez grupę wiele
razy. Dopiero po tym, jak każdy członek zespołu wymyśli przynajmniej pięć
nowych jego zastosowań, można wręczyć grupie inną rzecz.

Jeśli uczeń nie będzie miał pomysłu, zachęć go, by potrzymał przedmiot
przed sobą, poruszał nim, podniósł nad głowę, położył na podłodze, chodził
wokół niego – jednym słowem, żeby spojrzał na niego z wielu różnych
perspektyw. Pomysł sam przyjdzie mu do głowy. Siedzenie nieruchomo
i wpatrywanie się w daną rzecz jest pułapką. Ruch i zmiana perspektywy
stymulują kreatywność.

Po tym, jak uczniowie użyją w ten sposób kilku przedmiotów, utwórz
nowe grupy lub powiększ istniejące. Tę grę powinno się powtarzać na
zajęciach wiele razy przez kilka dni, by uczniowie czuli, że ich zdolność do
improwizacji nieustannie się rozwija.

Ćwiczenie: JEDNO SŁOWO NARAZ

Korzyści: Rozwija spontaniczne mówienie, zdolność współdziałania w gru-
pie i układania w logicznym porządku słów i wydarzeń.

Słowa przestrogi

W tej grze uczniowie często boją
się zakończyć zdanie, więc w kółko
powtarzają słowo „i”. Efektem tego
jest jedno bardzo długie zdanie.
Żeby tego uniknąć, możesz wpro-
wadzić ograniczenia użycia spójnika
„i” lub udzielać uczniom wskazó-
wek, na przykład: „Marku, zakończ
zdanie” lub „Marysiu, wprowadź
nową postać”. (Więcej informacji na
ten temat znajdziesz w zaawanso-
wanej wersji ćwiczenia „Gdzie je-
stem?” na stronie 142).

Przebieg: Podziel klasę na duże grupy (liczące od 8 do 12 osób). Człon-
kowie zespołu siadają w kole. Osoba
rozpoczynająca zabawę wypowiada
jedno słowo – początek opowiada-
nia. Uczeń znajdujący się po jej pra-
wej stronie dodaje drugie słowo,
trzeci uczeń – kolejne i tak dalej,
przez kilka rund. Celem ćwiczenia
jest stworzenie interesującej, spójnej
historii po kilkukrotnym dopowie-
dzeniu słów przez każdego z ucz-
niów. Przykładowy początek:

pierwszy uczeń: „Był”

drugi uczeń: „sobie”

trzeci uczeń: „raz”...

Warianty gry:

• Uczniowie mogą powiedzieć dwa słowa.
• Uczniowie mogą powiedzieć pięć słów.
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