
 

Jak założyć Pneumo Pro 

                        Delikatnie otwórz klips uchwytu   

      Ostrożnie wsuń uchwyt na główkę fletu jak pokazano. 

 

                                              

 

                                                                   

Nauka wydobywania pięknego dźwięku przy pomocy Pneumo Pro  

Aby wydobyć pierwszy niski dźwięk należy umieścić Pneumo Pro pod dolną wargą równocześnie nie 

zakrywając więcej niż jedną czwartą części ustnika. Kolumna powietrza powinna być skierowana trochę 

powyżej górnych zębów, a powietrze powinno być kierowane w dół w kierunku najniższego wiatraczka, za 

pomocą górnej wargi. Strumień powietrza powinien tworzyć mały płaski otwór pomiędzy wargami.  

Kiedy uczeń potrafi już konsekwentnie wyodrębnić poruszenie najniższego wiatraka wydobywając niski 

dźwięk należy sprawdzić z jaką prędkością i jak długo kręci się wiatrak. Aby wydobyć pełną, dźwięczną niską 

nutę najniższy wiatrak musi kręcić się szybko, tak aby dźwięk kręcenia wiatraka było słychać możliwie jak 

najdłużej.  

Kiedy uczniowie potrafią wyodrębnić poruszenie najniższego wiatraka wydając dźwięk "rrr", "mmm" 

przynajmniej pięć razy pod rząd to są gotowi by spróbować odtworzyć tę samą kolumnę powietrza na główce 

fletu. Oczywiście powinni zawsze sprawdzać w lustrze ułożenie ust. Możliwe jest poruszenie najniższego 

wiatraka poprzez niewłaściwe wypychanie do przodu górnej wargi. Uczniowie muszą być w stanie poruszyć 

wiatrak utrzymując właściwe ułożenie warg. Dlatego właśnie tak ważnym jest korzystanie z lustra.  

 Należy zachęcać uczniów do wydobywania dźwięcznego, pełnego dźwięku w czasie gdy główka fletu jest 

odkryta, a potem do wydobycia dźwięku o septymę wielką niższego po przytkaniu główki. Uczeń powinien 

umieć wydobyć pełny, precyzyjny dźwięk, nawet jeżeli dopiero zaczyna grę na flecie.  
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W celu uzyskania właściwego położenia, ustaw tę 

płaską powierzchnię równolegle do podłogi lub 

umieść na niej mała monetę by utrzymać 

poziom. 



Ćwiczenia na elastycznosć:  Główka & Pneumo Pro 

1) Ćwicz przed 

lustrem kładąc palec 

wskazujący pod dolną 

wargą. Postaraj się 

zmniejszyć otwór między 

wargami wysuwając je do 

przodu podczas 

wydawania wyższego 

dźwięku.  Wewnętrzne 

części warg powinny być 

ze sobą złączone a 

wychodzące powietrze 

powinno tworzyć otwór 

między wargami. Usta 

powinny być ułożone tak, 

jak przy wymawianiu 

sylab: "pu" i "po" dla nut 

niskich, a "pi" dla nut 

wysokich.  

2) Ponownie rozpocznij 

ćwiczenia przed lustrem tym 

razem korzystając z 

Pneumo Pro, tak aby uczeń 

mógł zobaczyć zmianę 

kierunku wydobywanego 

strumienia powietrza od 

najniższego wiatraka do 

kolejnego, by zagrać wyższą 

nutę.   

 

3) Zagraj ćwiczenie nr 1 

lub Podchwytliwe ćwiczenie 

na głowie fletu - "wysoko - 

nisko" najpierw w niższym rejestrze a potem w górnym. 

 

4) Użyj Pneumo Pro żeby "zagrać" zapisaną linijkę. Równocześnie nauczyciel powinien grać na główce 

fletu aby uczniowie mogli słyszeć zmiany wysokości podczas zmiany ułożenia warg na  Pneumo Pro. 

5) Zagraj tę sama linijkę używając główki fletu. Zwróć uwagę aby nie przekrzywiać główki fletu w celu 

zagrania wyższych dźwięków. Przekrzywianie jej ułatwia co prawda zgranie wyższego dźwięku, ale w 

konsekwencji prowadzi do bardzo złej gry na flecie. To usta mają się poruszać a nie główka fletu.  

6) Jeżeli ułożenie ust i kierunek powietrza są poprawne to zagranie danych wysokości będzie proste. Nie 

pozwalaj uczniom na przedęcie dla uzyskania wyższego dźwięku.  



7) Nauczenie się poprawnego wykonywania tego ćwiczenia na początku nauki gry na flecie będzie miało 

wielki wpływ na sukces w graniu. Jest to wspaniała rozgrzewka nawet dla uczniów grających już na 

złożonym flecie. 

 

 

 

  Te ćwiczenia 

stanowią 

wspaniałą 

rozgrzewkę. 

Główka fletu 

powinna być 

otwarta.  

 

Ćwicząc z 

Pneumo Pro 

wpraw w ruch 

najniższy 

wiatrak 

podczas 

grania niskiej 

nuty. 

Zmniejsz 

otwór między 

wargami i 

wysuń usta 

do przodu 

grając nutę 

wyższą. 

Powietrze 

powinno 

przenieść się 

na drugi lub 

trzeci wiatrak 

Pneumo Pro. 

(Nie stosuj 

przedęcia dla 

wyższych 

dźwięków.) 

 

1) Powyższy rysunek pokazuje prawidłowe ustawienie ust dla nut wysokich - widzimy mały otwór między 

wargami, a usta wysunięte są lekko do przodu wprawiając w ruch drugi lub trzeci wiatrak Pneumo 

Pro. Takie ułożenie ust i kierunek powietrza powinny być stosowane również przy grze delikatnej w 

celu uniknięcia płaskiego dźwięku.  



2) Celem jest uzyskanie poprawnego ułożenia ust tak szybko jak to tylko możliwe. Jeżeli  uczniowie 

odkładają naukę gry w górnym rejestrze, będzie to później trudniejsze do opanowania. Dla wielu 

uczniów ćwiczenie to będzie proste. Ci uczniowie, którym to ćwiczenie sprawi więcej trudności odniosą 

wiele korzyści ćwicząc tworzenie małego otworu między wargami. Nabyta elastyczność i umiejętność 

gry w górnej oktawie wpłynie na piękno oraz precyzję dźwięku we wszystkich rejestrach.                                       

                                     

Flet Harmoniczny ćwiczenia na elastyczność ust 

 

Zagraj palcem pierwszą nutę każdego legata. Utrzymuj to samo palcowanie przez całe legato. Nie 

używaj techniki przedęcia w celu zgrania wyższej nuty, zamiast tego stopniowo zmniejszaj otwór 

między wargami - gdy wysokość dźwięku podnosi się graj bardzo delikatnie. Podczas poprawnego 

ułożenia ust ich wewnętrzna część powinna do siebie przylegać. Ćwicz zmiany ułożenia ust przed 

lustrem. Następnie zagraj ćwiczenie używając Pneumo Pro upewniając się, że usta wysuwają się lekko 

do przodu przy wydobywaniu cichych wysokich dźwięków. Liczby nad nutami wskazują, który wiatrak 

powinien się kręcić podczas grania danego dźwięku, oraz zmiany dynamiki. Numer 1 odnosi się do 

najniższego wiatraka. W tym ćwiczeniu najniższy wiatrak powinien się kręcić jak najszybciej dla forte, 

a wiatrak nr 3 jak najwolniej dla piano.   



 

 


