
ĆWICZENIA ODDECHOWE 

 

 

Ćwiczenia oddechowe powinny być wykonywane w przewietrzonym pomieszczeniu lub na 

świeżym powietrzu, przez około 5 minut. Ważne jest też to, by wykonywać je od 1 do 2 

godzin po posiłku.  

Bardzo ważne! WDECH wykonujemy NOSEM a WYDECH USTAMI. 

 

 

1. Ćwiczenia oddechowe połączone z ruchami rąk, nóg i tułowia: 

 

● stań w lekkim rozkroku, na wdech podnieś ręce na boki, a na wydech powoli je opuszczaj; 

● stań w lekkim rozkroku, na wdech podnieś ręce przed siebie na wysokość ramion, na 

wydech powoli je opuszczaj; 

● stań w lekkim rozkroku, na wdech unoś wysoko ręce nad głowę, następnie zegnij kolana 

i pochyl się luźno do przodu, głośno wydychając powietrze. 

 

2. Oddychanie brzuszno-przeponowe: 

 

 

 połóż się na plecach, na podłodze, ręce trzymaj na brzuchu; w czasie wdechu unoś ręce 

do góry, a w czasie wydechu opuszczaj je. 

 

 połóż się na plecach, na podłodze, na brzuchu połóż książkę; w czasie wdechu książka 

powinna unosić się do góry a w czasie wydechu w dół. 

 

3. Ćwiczenia oddechowe z jednoczesnym wypowiadaniem pojedynczych głosek: 

 

 

 udawaj syczenie węża- sycz jak najdłużej na jednym wydechu  sssssssss; 

 

 syczenie przerywane – s . s . s . s . s . s . s . 

 

To samo ćwiczenie można wykonywać również na samogłoskach  

 

 



4. Ćwiczenia oddechowe w formie zabawy: 

 

 

● puszczanie baniek mydlanych; 

 

● dmuchanie balonika; 

 

● dmuchanie na piórko; 

 

● dmuchanie na wiatraczek. 
 
 
 

Pamiętajmy! WDECH wykonujemy NOSEM a WYDECH USTAMI. 
 
 
 
 

ĆWICZENIA JĘZYKA 
 
 
 

Zabawa „Dzień dobry misiu” 

 

Podczas opowiadania wykonuj zadania w nawiasie  

 

Miś obudził się wcześnie rano – poprzeciągał się, poziewał (szerokie ziewnięcie).  

Zrobił poranną gimnastykę – kilka podskoków (unoszenie języka góra, dół w środku buzi; buzia 

otwarta),  

kilka wymachów rąk (wypychanie językiem policzków) 

i pięć okrążeń wokół stołu (ruchy okrężne języka w prawą i lewą stronę przy zamkniętych 

ustach).  

Umył ząbki (oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych zębów po zewnętrznej  

i wewnętrznej  stronie przy zamkniętych i otwartych  ustach).  

Postanowił policzyć swoje ząbki (dotykanie czubkiem języka każdego zęba na dole i górze).  

Nagle poczuł wielki głód i usłyszał jak mu burczy w brzuchu (wibrowanie wargami bbb,bbb). 

To znak, że pora na śniadanie i pyszny miodek (oblizywanie warg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĆWICZENIA WARG 

 
 

Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony 

jamy ustnej do drugiej – wargi złączone.  

Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu – jak przy cmoknięciu.  

Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. 

Nic nie powiem – mocne zaciśniecie rozciągniętych warg.  

Pajacyk – wesoła mina: wargi złączone, kąciki ust uniesione do góry, smutna mina: wargi 

złączone, kąciki opuszczone w dół.  

Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na końcu jak u ryb. 

Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej. 

 
 
 

ĆWICZENIA ŻUCHWY 

 
„Zamykanie i otwieranie domku” - szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu głoski „a”, 

zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom. 

„Grzebień” - wysuwnie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej wardze. 

Cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze i brodzie. 

„Krowa” - naśladowanie przeżuwania. 

 

 

 

 


