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INSTRUKCJA
DLA GOŚCIA



JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NAGRANIA – INSTRUKCJA DLA GOŚCIA

Zanim weźmiesz udział w nagraniu podcastu, warto się do niego odpowiednio przygotować. 

WARUNKI NAGRANIA

O czym warto pamiętać i jak zaaranżować swoje domowe studio?

● Korzystaj z zamkniętej przestrzeni – pokój, łazienka, sypialnia. 

● Unikaj otwartych pomieszczeń, korytarzy czy innych miejsc, w których może występować pogłos. 

● Jeżeli nagrywasz na telefonie, połóż go na czymś miękkim, jak koc czy ręcznik.

● Mów bezpośrednio do wbudowanego mikrofonu.

● Korzystaj ze słuchawek i pamiętaj, żeby zwiększyć głośność w urządzeniu.

● Zadbaj o to, żeby w pomieszczeniu nie było innych osób czy zwierząt.

● Ogranicz dźwięki z otoczenia, wyłącz urządzenia, które mogą wydawać dźwięki (telefon, zmywarka, pralka, 
itp.).

PRZED NAGRANIEM

1. Poproś wcześniej o pytania – pomoże Ci to przygotować się do rozmowy i zmniejszy ewentualny stres.
2. Zadbaj o rozgrzewkę buzi i języka, możesz skorzystać z gotowych ćwiczeń:

https://podcastuje.medium.com/rozgrzewka-podcastera-4337abad41d7

3. Sprawdź połączenie internetowe, słuchawki i mikrofon. 
4. Włącz nagrywanie swojej ścieżki dźwiękowej na telefonie lub na komputerze – możesz to zrobić w darmowym 
programie Audacity.

W TRAKCIE NAGRANIA

● Unikaj zbędnych ruchów, nie gestykuluj.

● Nie zakładaj brzęczących przedmiotów - kolczyków, korali, pierścionków, bransoletek, itp. 

● Mów bezpośrednio do mikrofonu/telefonu, nie kręć głową i nie odsuwaj się od urządzenia. 

● Nie uderzaj rękoma o stół, nie szeleść kartkami ani naczyniami (szklanka, kubek, łyżeczka, itp.).

● Jeżeli się pomylisz – powtórz zdanie od początku.

● Jeżeli chcesz, żeby wyciąć jakiś fragment, zaznacz to na nagraniu. 

PO NAGRANIU 

 Nie zapomnij zapisać swojej ścieżki dźwiękowej.
 Pamiętaj, że w Audacity trzeba wyeksportować plik: Plik > Eksportuj > Eksportuj jako mp3.

CO WARTO PRZYGOTOWAĆ WCZEŚNIEJ?

● Twoje zdjęcie.

● Krótką notkę BIO do wykorzystania w opisie odcinka.

● Listę linków do Twoich miejsc w sieci.

● Listę ważnych nazw i linków, o których planujesz wspomnieć podczas nagrania. 

https://podcastuje.medium.com/rozgrzewka-podcastera-4337abad41d7

