
Ćwiczenia oddechowe

Mówienie  jest  nierozłącznie  związane  z  prawidłowym  oddychaniem.  Podczas 
spoczynku oddychamy nosem;  wdech i  wydech są niemal  równe co do długości  trwania. 
Natomiast  w czasie  mówienia  oddychamy przede  wszystkim ustami;  wdech  jest  szybki  i 
krótki,  a  wydech  długi  i  powolny.  Mówiąc  nabieramy  tyle  powietrza,  ile  potrzeba  do 
wypowiedzenia  zdania.  Staramy się  nie  mówić  na  powietrzu  zapasowym,  gdyż  końcowa 
część  zdania  będzie  wówczas  cicha,  wypowiedziana  z  wysiłkiem,  mało  zrozumiała,  bądź 
przerywana.

Ćwiczenia  oddechowe  mają  na  celu  pogłębienie  oddechu,  rozruszanie  przepony, 
wydłużenie fazy oddechowej, a także zapobieganie zjawiskom takim jak: nierówny oddech, 
mówienie na wdechu, zacinanie się, mówienie przez nos. 

1. Puszczanie  baniek  mydlanych  (  wydmuchiwanie  powietrza  w  sposób  powolny  i 
wydłużony tak, aby bańki powstawały coraz większe) 

2. „Chłodzenie gorącej zupy na talerzu” – dmuchanie strumieniem ciągłym z tendencją 
do wydłużania wydechu

3. „Odtajanie zamarzniętej szyby” – chuchanie ciepłym powietrzem
4. Wdech  nosem i  wydech  powietrza  z  jednoczesną  artykulacją  głosek:  sss,  zzz,  fff, 

www, szszsz, żżż
5. Przeciąganie samogłosek na jednym wydechu, jak w śpiewie: aaa, ooo, eee, aaaooo, 

eeeooo, aaaoooeee, eeeuuu, eeeuuuaaa (ważne, aby wymawiać samogłoski w sposób 
ciągły na jednym wydechu)

6. Dmuchanie na płomień świecy – delikatnym strumieniem powietrza tak, aby płomień 
drgał lecz nie gasł, przy zwiększanej stopniowo odległości

7. Nadmuchiwanie balonów
8. Dmuchanie na kłębki waty lub papierowe kulki
9. Liczenie na jednym wydechu (ważne, aby stopniować trudność ćwiczeń, ograniczyć 

liczenie do 3, później do 5 i w miarę możliwości wydłużać liczenie) Ćwiczyć według 
podanego schematu:
-wdech
- 123
- wypuszczenie resztek powietrza

10. Powtarzanie wyrazów, krótkich zdań dwuwyrazowych,  potem coraz dłuższych. Nie 
dzielimy zdania na wyrazy, ale zachowujemy płynność w zdaniu. 

11. Liczenie wron („jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, ... itd.”)
12. Powtarzanie  zdań  szeptem.  Zwracamy  jednak  uwagę,  aby  szept  był  słyszalny,  co 

uzyskamy dzięki starannej wymowie samogłosek. 

Ćwiczenia przepony:
1. Śmiech – wesoły,  beztroski,  gwałtowny,  cichy,  lekki poprzez naśladowanie śmiech 

różnych ludzi:
- staruszki - he, he, he
- kobiety – jasny, lekki: ha, ha, ha
- mężczyzny - głośny, niski: ho, ho, ho
- małej dziewczynki - piskliwy, chichotliwy: hi, hi, hi
- małego chłopca - wesoły, hałaśliwy: ha, ha, ha
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