
ZESTAW ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH 

Ćwiczenia oddechowe wykonujemy: 

• w przewietrzonym pomieszczeniu, 

• przed jedzeniem lub 2–3 godziny po posiłku, 

• systematycznie 2–3 razy dziennie przez kilka minut. 

Należy wiedzieć, że: 

• przedłużanie wydechu nie może być zbyt długie, gdyż może opróżnić płuca z tzw. 

„powietrza zapasowego”, 

• każde dziecko ma własny, indywidualny rytm oddechu, inną pojemność płuc – dlatego 

każde dziecko wykonuje ćwiczenia zgodnie ze swoimi możliwościami, 

• dziecko nie wykona ćwiczeń, gdy ma katar, przerost trzeciego migdałka lub krzywą 

przegrodę nosa, 

• ćwiczenia należy wykonywać w różnych pozycjach ciała, np. pozycji leżącej, 

siedzącej czy stojącej, dlatego najłatwiej wpleść je w zabawy ruchowe, 

• należy pamiętać, aby w czasie ćwiczeń mięśnie szyi, rąk i tułowia były rozluźnione, a 

postawa ciała swobodna (w zabawach ruchowych łatwiej to skontrolować), 

• ćwiczenia oddechowe prowadzone z małymi dziećmi powinny być dostosowane do 

możliwości dziecka, a więc wymagają formy zabawy; 

ZABAWY W  „ODDYCHANIE” 

“Poszukiwacz zapachów” 

 Idąc na spacer ( wracając z przedszkola) lub w warunkach domowych poprośmy dziecko 

o określenie, jakie zapachy wyczuwa i wymyślenie, co mogłoby być ich źródłem, gdybyśmy 

w danej chwili znajdowali się w magicznym świecie. Nie oceniajmy pomysłów naszych 

dzieci. Pozwólmy dziecku puścić wodze fantazji! Jedyne, na co powinniśmy zwracać uwagę 

w tej zabawie, to w jaki sposób nasi mali twórcy oddychają. W tej zabawie stymulujemy nie 

tylko oddech, ale i kreatywność! 

Dmuchanie na wiatraczki, które dziecko samodzielnie bądź z naszą pomocą wykonało np. z 

kolorowej gazety. W tym ćwiczeniu pamiętajmy o kontroli fazy wdechowej: wdech powinien 

być wzięty miarowo i spokojnie. Początkowo będzie to wdech raczej płytki. Spróbujmy także 

sami wykonać to ćwiczenie – okaże się, że wcale nie jest takie proste! 

Dmuchanie do celu, np. papierowych lub zrobionych z włóczki zabawek/ kulek/ postaci z 

bajek, przedmuchujemy je po torze w wyznaczone miejsce. 

Dmuchanie na zabawki pływające po wodzie w czasie kąpieli (wykonane samodzielnie, np. 

z nakrętek, z papieru). Tutaj także możemy rozbudzać kreatywność dzieci, na przykład 

prosząc dziecko o dokończenie zdań: ten statek płynie do…, załoga tego statku to…, która 

wyruszyła na… 



Puszczanie baniek mydlanych. Dmuchamy na zmianę: długo – krótko – jak najdłużej, słabo 

– mocno – jak najmocniej. Spróbujmy wymyślić razem z dziećmi np.: z czym nam się kojarzą 

kształty baniek mydlanych, lub do czego można je zastosować (chodzi tutaj o zastosowania 

zupełnie niestandardowe). 

Zdmuchiwanie kropli deszczu, piórek, listków, płatków czy nasion traw z dłoni w czasie 

spacerów. 

Przedmuchiwanie chrupek, piłeczek, kawałków waty na gładkiej powierzchni, a następnie na 

powierzchni szorstkiej i nierównej – np. na pogniecionej przez dziecko gazecie. 

Zabawa z muchomorem i biedronką – kolorowy grzybek/biedronka, zrobione wspólnie z 

surowców wtórnych, służą do ćwiczeń w układaniu kropek poprzez ich zasysanie i układanie 

na powierzchni muchomora/biedronki za pomocą rurki. To doskonałe ćwiczenie dla warg i 

regulujące fazę wydechu. 

Zabawa z chmurką – papierowa chmurka z zawieszonymi na nitkach kawałkami watek 

(papierowych kropel deszczu lub tęczowych pasów bibuły) służy do ćwiczeń dmuchania na 

wprost. Także w tym ćwiczeniu można użyć rurki do napojów. 

 

Ćwiczenia oddechowe dobrze jest również łączyć z ruchami rąk i tułowia: 

• Robimy wdech z jednoczesnym szybkim wzniesieniem rąk do boku, a wydech z powolnym 

przesuwaniem rak do przodu, aż do zupełnego ich złączenia; 

• Robimy wdech z jednoczesnym wzniesieniem rąk bokiem do góry, wydech z powolnym 

ich opuszczaniem, któremu towarzyszy powolny wydech; 

• Robimy szybki wdech z jednoczesnym skrętem tułowia w bok, w czasie powolnego 

wydechu następuje powrót do normalnej pozycji; 

• Klękamy, dłonie opieramy na podłodze, przy wdechu unosimy głowę i „rośniemy”, przy 

wydechu powoli opuszczamy głowę i „malejemy” bawiąc się w ten sposób w „dżina 

z lampy” lub wzrastającą roślinkę.  

 

Ćwiczenia oddechowe są bardzo istotnym elementem terapii logopedycznej i działań 

stymulujących rozwój dzieci. Pamiętajmy jednak, że najlepszą stymulacją rozwoju mowy jest 

uważna rozmowa z dzieckiem. Rozmawiajmy z dziećmi jak najwięcej, koncentrując się na 

rozmowie i uważnie słuchając naszych rozmówców. W ten sposób dajemy naszym dzieciom 

odczuć, że są najważniejszymi osobami w naszym – życiu. 


