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 Oddech (respiracja) to czynność fizjologiczna 

niezbędna do życia i nierozłącznie związana 

z  mówieniem.  

 Istotne jest aby wdech i wydech przebiegały 

we właściwy sposób. Podczas wdechu 

nabieramy tyle powietrza ile potrzebujemy do 

wypowiedzenia frazy. 

 Ma wpływ na prawidłowe ukształtowanie oraz 

motorykę aparatu artykulacyjnego. 



              pobieranie powietrza nosem 

 

 

 

 

 

 

 

 

   wydech nosem/ podczas mówienia ustami 

Wdech 
nosem Wydech 



 Niedostateczne dotlenienie organizmu   

  - ograniczona pojemność płuc; 

 Częste infekcje górnych dróg oddechowych; 

 Zaburzenia płynności mowy; 

 Wady wymowy np. sygmatyzm, rotacyzm, 

międzyzębowość (problem z pionizacją języka); 

 Wiotkość mięśni warg i policzków, żwaczy 

 - spowodowana ciągłym rozchyleniem ust; 

 Wady zgryzu. 

 



 rozwijanie pojemności płuc i pogłębienie 

oddechu; 

 wydłużanie fazy wydechowej; 

 wyrobienie właściwego dla mowy toru 

oddechowego; 

 ćwiczenia oddechowo-fonacyjne; 

 ćwiczenia łączące oddychanie z ruchem;  

 zsynchronizowanie faz wydechowych z treścią 

wypowiedzi; 



 Ćwiczenia oddechowe stosowane w terapii 

logopedycznej małych dzieci pomagają 

zapobiegać wszelkiego rodzaju wadom 

wymowy i niewłaściwemu ukształtowaniu 

aparatu artykulacyjnego. 

 



 dmuchanie na lekkie przedmioty np. piórka; 
 wydmuchiwanie baniek mydlanych;  
 dmuchanie na papierowe ozdoby zawieszone 

na nitkach o różnej długości zawieszonych 
ponad głową ćwiczącego; 

 rozdmuchiwanie przez rurkę ryżu, chrupek, 
kaszy, pociętej gąbki, waty; 

 dmuchanie na papierowe łódki pływające w 
misce z wodą; 

 Kto dmuchnie dalej? - zdmuchiwanie piórek, 
pomponików, kulki waty, lekkich 
przedmiotów; 
 
 
 
 



 dmuchanie na wiatraczek; 

 dmuchanie na papierowe kuleczki po 

wytyczonej trasie (wyścigi samochodowe); 

 przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do 

osoby siedzącej naprzeciwko; 

 rozdmuchiwanie kropli farby wodnej na 

podkładce z tworzywa sztucznego; 

 nadmuchiwanie baloników; 

 

 

 

 

 



 gotowanie wody - dmuchanie przez rurkę do 
wody, aby tworzyły się pęcherzyki powietrza. 

   Dmuchamy na zmianę: długo – krótko, słabo 
- mocno - bardzo mocno - gotuje się i kipi! 

 gotowanie obiadu - rozdmuchiwanie w 
naczyniu chrupek, ryżu, kaszy, pociętej 
gąbki, kawałków styropianu; 

 chłodzenie zupy na talerzu, herbaty w 
szklance, chuchanie na zziębnięte ręce; 

 tańczący płomyczek - dmuchanie na płomień 
świecy, tak by go wyginać; 
 
 



 próby gwizdania; 

 gra na instrumentach muzycznych: 

organkach, trąbce, gwizdku; 

 wąchanie np. bukietu kwiatów, smacznej 

potrawy; 

 udawanie zdyszanego psa, szlochu; 

 huśtamy misia- kładziemy misia na brzuchu 

dziecka, obserwujemy jak się porusza 

podczas wdechu i wydechu. 

 













Dziękuję  

za uwagę 


