
         Ćwiczenia oddechowe odpowiednie są dla dzieci w każdym wieku. 

Pomieszczenie, w którym ćwiczymy, powinno być przewietrzone. Ćwiczeń 

oddechowych nie wykonujemy bezpośrednio po posiłku. 

      Podczas ćwiczeń policzki dziecka powinny przylegać do łuków 

zębowych, tak żeby wydmuchiwane powietrze nie magazynowało się 

w nich. 

Warto ćwiczenia oddechowe połączyć z ruchem kończyn oraz zadaniami 

fonacyjnymi i artykulacyjnymi. 

I. Uświadomienie dziecku różnicy między wdechem, a wydechem: 

1. Zabawa ze słomką: dmuchanie przez nią na rękę, wciąganie  

i jednoczesne zassanie skóry dłoni. 

2. Wąchanie zapachów: kwiatów, aromatów z buteleczek, 

zapachów z nasączonych wacików, itp. 

3. Wydychanie przez dziecko powietrza na własną dłoń.  

4. Rozdmuchiwanie lekkich przedmiotów bezpośrednio ustami 

lub przez słomkę ( piórek, skrawków papieru, kulek 

styropianowych,…). 

5. Dmuchanie przez słomkę do wody – „robienie bąbelków”. 

II. Uświadamianie dziecku, że zarówno wdech jak i wydech mogą 

odbywać się przez nos jak i usta: 

-wdech i wydech ustami, 

-wdech i wydech nosem, 

     -wdech ustami, wydech nosem, 

  -wdech nosem, wydech ustami, 

          -wdech i wydech ustami i nosem. 

III. Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego: 

1. Dziecko kładzie się na plecach, na brzuszku ma położony klocek 
lub maskotkę. Huśtamy maskotkę - podczas wdechu brzuch unosi 
się w górę, podczas wydechu opada w dół (pracuje przepona). 
Pilnujemy, żeby nie unosiła się klatka piersiowa. 



2. Dziecko staje (wyprostowane plecy) i kładzie ręce na brzuch, kciuki 
kierując w tych. Podczas wdechu czuje jak brzuch ,,powiększa się”, 
a przy wydechu „maleje”. 

3. Analogiczne jak poprzednio, ale brzuch jest obwiązany szalikiem, 
elastycznym materiałem. Podczas wdechu dziecko odczuwa jak 
materiał „robi się ciasny”, w czasie wydechy ,,luźny”. 

4. Zabawa ,,zdyszany pies” . Dziecko wysuwa język na brodę i 
szybko wykonuje wdechy i wydechy. 

5. Zabawa chory miś- kaszel z jednoczesnym wyciągnięciem języka 
na brodę. 

6. Głośny śmiech z jednoczesnym umieszczeniem dłoni na brzuchu             
i kontroli ruchów mięśni przepony. 

IV. Zwiększanie pojemności płuc oraz wydłużanie fazy wydechowej: 

1. Nadmuchiwanie balonów, piłki plażowej itp. 
2. Bieganie, skakanie połączone z kontrolą, aby wdech odbywał się 

przez nos, a wydech ustami. 
3. Dmuchanie na świeczki tak, aby zdmuchnąć płomienie od razu. 
4. Dmuchanie na świeczkę tak, aby płomień ,,tańczył” i nie został 

zgaszony. 
5. Dmuchanie na wiatraczki. 
6. Dmuchanie na styropianową piłkę lub  piłeczkę pingpongową                  

i „strzelanie” przeciwnikowi gola (kiedy piłeczka spada po 
przeciwnej stronie stołu). 

7. Podczas jednego wydechu wymawianie wyrażeń np. jedna wrona 
bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia… (pilnujemy 
jednocześnie by dziecko nie dobierało powietrza). 

8. Śpiewanie coraz dłuższych fragmentów piosenki lub recytowanie 
wiersza na jednym wydechu.  

V. Ćwiczenia równomiernej siły wydechu: 

1. Trzymanie przed  twarzą w odległości 20-30 cm kartki papiery formatu 
A4  i dmuchanie na nią tak, aby pozostawała przez dłuższą chwilę 
odchylona. 

2. Dmuchanie na kartkę papieru opartą o ścianę tak, aby nie spadła. 

3. Podczas wydechu wymawianie samogłosek  
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-ooooooooooooooooooooooooo 
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lub spółgłosek: 

-ssssssssssssssssssssssssssss 

-fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

-mmmmmmmmmmmmmmmmm 

4. Analogicznie jak wyżej ale wymawianie z przerwami: 

-a    a    a     a     a    a  itd. 

- c  c   c   c   c   c  c   c 
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