
נסו לגעת בבטן שלכם, ממש מעל הפופיק ולהשתעל או לצחוק. תרגישו מה קורה.  
אותה פעולה של כניסה של הבטן, רק בצורה הרבה יותר נשלטת קורית כשאנחנו שרים.  

  Z -ולאחר מכן הוסיפו לו קוליות והפכו אותו ל S נסו לגעת בה בזמן שאתם מוציאים אויר על העיצור
בחנו את הפעולה של הבטן. נסו להחזיק את העיצור באופן יציב כך שאין ”פולסים“ של אויר  

וכן להיות קשובים להתחלה ולסוף של הפעולה. 

נסו ״לשיר״ את הקצב של יונתן הקטן על העיצורים האלו. התרכזו בתחושה בבטן וזכרו למשוך את  
הצלילים הארוכים! הצלילים הארוכים! 

לבסוף עבדו הרבה על תרגילי סטקטו למשל על ההברה ee (כמו במילה אמא) על דרגות 1-3-5-3-1 של הסולם  
ונסו ליצור קשר מידי בין מה שקורה בבטן לבין הצליל שאתם משמיעים.  

2. תיבת הקול - 
מתחת לסנטר תוכלו למצוא את עצם ההייואיד שלכם,  
תרגישו משהו קשה בצורת פרסה. נסו להזיז אותה קצת  
בעדינות מצד לצד ותרגישו שהיא מרחפת. לא יקרה לכם  
כלום, זה לגמרי בטוח. ממש מתחתיה יש שני ”חורים“  כלום, זה לגמרי בטוח. ממש מתחתיה יש שני ”חורים“  
נחמדים ורכים כאלה ומתחתיהם התיירואיד שלכם. 

זה כבר מבנה קצת יותר גדול שבחלק הקדמי שלו נמצאת  
הגורגרת. גם את המבנה הזה הזיזו קצת מצד לצד. 

עכשיו כשאנחנו כבר מכירים יותר אם הגרון נסו לעשות  
חיקוי סנטה קלאוס כזה ולהגיד ״הו הו הו״ מה קרה שם?    
אחרי כן נסו לעשות חיקוי מינימאוס ולהגיד ״שחר מה אתה  
רוצה מהחיים שלי??!״ (מוזמנים להקליט ולשלוח לי, ממש  רוצה מהחיים שלי??!״ (מוזמנים להקליט ולשלוח לי, ממש  

אשמח לשמוע אתכם בקול המינימאוס שלכם!) 

על העיצור NG כמו במילה SING נסו לעשות סירנה מצליל  
נמוך לגבוה ובחזרה ותרגישו מה קורה. נסו לעשות את זה  
כמה פעמים ולשנות את הגובה של תיבת הקול ע״י מחשבה  

על פיהוק בצלילים הגבוהים. איך זה מרגיש? 

לאט לאט נסו לראות מה קורה כשאתם שרים. נסו להבין במקומות שקשה לכם בשירה מה קורה שם..? 
ולנסות לשנות את הגובה של תיבת הקול במקומות האלו. זה עשוי לקחת לכם קצת זמן ואולי זה עדיין לא ברור..  ולנסות לשנות את הגובה של תיבת הקול במקומות האלו. זה עשוי לקחת לכם קצת זמן ואולי זה עדיין לא ברור..  

אבל זה בסדר. אנחנו רק רוצים להיות יותר מודעים בינתיים. בקרוב ננסה להעמיק יותר. 

3. הלסת! 
הלסת היא אחד השרירים החזקים ביותר בגוף והרבה מאיתנו נוטים להחזיק בה מתחים רבים.  
אני יודע שככה זה אצלי. אני פשוט רוצה לעודד אתכם ללטף את עצמכם קצת בלסת התחתונה  

ולנסות להזכיר לעצמכם שזה בסדר לשחרר אותה.  
נסו לשיר עם לסת שמוטה, דמיינו שאין לכם שליטה בה והרוק זורם ככה החוצה כשאתם שרים. 

עדיף לא לעשות את זה בציבור ;) עדיף לא לעשות את זה בציבור ;) 
תנסו להרגיש מתי אתם מכווצים את הלסת ומה עוזר לכם לשחרר אותה. 

בנוסף אני ממליץ לעשות לה קצת מסאז׳ בתנועות סיבוביות ולנסות לפתוח אותה גדול מאוד מדי  
פעם, כדי טיפה להרחיב את טווח התנועה. בעיקר לאלו מאיתנו שנוהגים לכווץ אותה או אולי חורקים  

שיניים בשינה. 

יומן שר הוא בלוג שכותב שחר שמאי על שירה, מחזות זמר, תיאטרון ועוד 


