
Ćwiczenia oddechowe i głosowe

Faza wydechowa powinna trwać co najmniej 10 sek (minimum fizjologiczne)
• Oddychanie przeponowe.   Pozycja leżąca. Jedna ręka na brzuchu, druga na górnej 

części klatki piersiowej. Przepona przesuwa się przy wdechu i uwypukla brzuch, przy 
wydechu przepona wraca do poprzedniego położenia, a brzuch opada.

• Ćwiczenie wykonujemy 3 razy, wydmuchując powietrze wymawiamy długo głoskę s, 
sz, f, 

• Ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza wymawiać długie s, robiąc pauzy, co 3 
sekundy, w czasie pauzy powietrza nie wydychać, Wymawiać długie s, przerywając je 
10 razy.

1. Krążenia głową do przodu do tyłu i na boki, krążenia ramionami do przodu i do tyłu
2. Napinamy mięśnie poszczególnych części ciała (skupiamy się na pracy mięśni a nie 

na oddechu): 
-  podkurczamy palce nóg
-  napinamy uda, pośladki, mięśnie brzucha, klatki piersiowej, pleców

3. Wdech i wydech ustami
4. Wdech przez nos a wydech przez usta
5. Wdech przez usta a wydech przez nos
6. Wdech nosem i wydech dmuchając na płomień świecy tak, aby jak najdłużej 

płomień oddalony był od nas
7. Szybki wdech nosem a następnie wydmuchujemy powietrze zmieniając rytm 

wydechu, tak by płomień na przemian raz się pochylał a raz podnosił. 
8. Wykonujemy wdech (jakbyśmy chcieli wąchając kwiaty zatrzymać ich zapach) i 

zatrzymujemy na moment powietrze. Po chwili wypuszczamy powietrze nosem. 
9. Wykonaj wdech przez nos licząc w myślach 1-2-3-4. Zatrzymaj powietrze (nie 

wdychamy, nie wydychamy powietrza) licząc w myślach 1-2-3-4. Następnie 
delikatny wydech przez stulone usta – licz w myślach 1-2-3-4. Powtórz 5 razy.

10.  Wykonaj wdech przez nos licząc w myślach 1-2-3-4. Zatrzymaj powietrze (nie 
wdychamy, nie wydychamy powietrza) licząc w myślach 1-2. Następnie opuść luźno 
żuchwę i intonuj samogłoskę aaaaaaa...... licząc w myślach 1,2,3,4.

11. wciągamy powietrze nosem, spokojnie, głęboko ale bez wysiłku, a następnie 
wypuszczamy ustami wypowiadając kolejno wszystkie samogłoski. Każdą przy 
kolejnym wydechu.



12. Wykonujemy szybki wdech nosem, przytrzymujemy powietrze około 5 sekund. 
Następnie wypuszczamy powietrze powoli, wymawiając  m 

- najpierw legato  mmmmmmmmmm
- potem staccato m…m…m….m…m
- to samo ćwiczenie wykonujemy z głoską  n
13.  Kładziemy dłoń wewnętrzną stroną na czubku głowy. Na wydechu wymawiamy 

długo i płynnie głoskę m 
14. Nabieramy powietrze nosem. Przykładamy dłoń do klatki piersiowej i wymawiamy 

wolno:  rar, ror, rer, rur, rir, ryr
gar, gor, ger, gur, gir gyr
15. Przykładamy dłoń do kości policzkowych, wymawiamy wolno, przedłużając 

samogłoski:
lan, lon, len, lun, lin, lyn 
dan, don, den, dun, din, dyn
16. Przykładamy palce do kości nosowej tak, aby nie uciskać nosa. Wymawiamy wolno i 

przedłużając samogłoski:
mam, mom, mem, mum, mim, mym
bam, bom, bem , bum, bim, bym
17. Mruczenie przedłużając  mmmmmmmmmmm  powinno być wyczuwalne na 

wargach, skrzydełkach nosa i na czubku głowy    
18. Następnie przechodzimy do łączenia przedłużonego m z samogłoskami
mmma, mmmo, mmme, mmmu, mmmi, mmmy 
19. Nadmuchiwanie balonu
20. Liczenie na jednym wydechu


