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Aktualna sytuacja  jest trudna dla wszystkich. Przeżywamy dużo emocji, które w konsekwencji 

wywierają niekorzystny wpływ na stan napięcia emocjonalnego dzieci oraz dorosłych. Coraz 

częściej trudno nam zachować opanowanie i pogodę ducha.  I tutaj  pomocne mogą być 

ćwiczenia, techniki relaksacyjne wspomagające odnalezienie równowagi. Obecna 

rzeczywistość stwarza właśnie potrzebę uczenia dzieci ćwiczeń oddechowych oraz  

relaksacyjnych, zmniejszających stan napięcia psychicznego i poprawiających samopoczucie. 

Ćwiczenia oddechowe są bardzo istotnym elementem terapii logopedycznej i działań 

stymulujących ogólny rozwój dzieci.  W warunkach domowych rodzice mają wiele możliwości 

do aranżowania zabaw oddechowych, tak aby ćwiczenia  były  ciekawe, radosne oraz  

wplatane  w codzienne, zwykłe czynności dziecka a tym samym urozmaicały czas spędzany 

razem.  

Podczas zabaw oddechowych pamiętajmy, że: 

  

 są one koniecznym elementem terapii logopedycznej i powinny być 

wykonywane systematycznie, starannie i  bez pośpiechu  

 dziecko powinno wdychać powietrze przez nos, a wydychać przez usta- 

taki tor oddechowy zapewni prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie 

aparatu artykulacyjnego 

 powietrze należy nabierać swobodnie przez nos, bez niepotrzebnego 

przedłużania wdechu i wdychania powietrza na zapas 

 dziecko podczas zabaw oddechowych powinno być rozluźnione i 

spokojne 
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 wydech powinien być równomierny, spokojny  oraz  dostosowany do 

rodzaju zabawy 

 przedłużanie wydechu nie powinno być zbyt długie, gdyż może  

doprowadzić do zawrotów głowy 

 każde dziecko ma własny, indywidualny rytm oddechu, inną pojemność 

płuc, więc powinno wykonywać ćwiczenia zgodnie ze swoimi 

możliwościami  

 dziecko nie powinno wykonywać ćwiczeń, gdy jest przeziębione, ma  

niedrożny nos, katar  

 dzieci, które oddychają  przez usta, mają je cały czas otwarte powinny 

zostać zapisane na konsultację medyczną, gdyż wydolność oddechowa 

dziecka jest gorsza, gdy obecny jest przerost trzeciego migdałka, krzywa 

przegroda nosowa, problemy alergiczne   

 warto również obserwować sposób oddychania dziecka  podczas snu 

 artykulacja powinna odbywać się na wydechu 

Oto  przykładowe  ćwiczenia  oddechowe  z zastosowaniem form 

zabawowych 

 

 

 ścigające się łódki  – czyli do dwóch misek napełnionych wodą wkładamy 

łódki wykonane z papieru. W zabawie zwycięża ta osoba, której łódka 

najszybciej przepłynie ( za pomocą wydychanego powietrza) jedno 

okrążenie 

 dmuchamy na  płomień świecy ( opieka osoby dorosłej),  na paski bibuły,  

na skrawki papieru 

 dmuchamy w trąbkę, baloniki, gwizdki   

 dmuchamy  do celu, np. kulkami papierowymi  lub zrobionymi z włóczki, 

folii aluminiowej albo  waty  
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 zdmuchujemy z gładkiej, a następnie z chropowatej powierzchni (np. 

tkaniny, koca dywanu, pogniecionej gazety) lekkie przedmioty np. 

piłeczki, waciki, papierowe  kuleczki, guziki, koraliki  

 dmuchamy na wiatraczki lub zawieszone na nitkach lekkie przedmioty np. 

kulki z waty, papierowe listki, kwiatki, słoneczka, kolorowe piórka itd. 

(dmuchamy na zmianę: długo – krótko – jak najdłużej, słabo – mocno – 

jak najmocniej)  

 przy użyciu słomki robimy bąbelki w szklance lub miseczce z wodą  

 

 jednostajne dmuchamy do miseczki z wodą , aby w wodzie robił się 

dołek, np. chłodzenie gorącej zupy w talerzu  

 rozgrywamy oddechowy mecz piłek pingpongowych na stoliku lub na 

podłodze (według wcześniej ustalonych reguł)  

 wąchamy  kwiatki prawdziwe lub wyobrażone, rozpoznajemy zapachy  z 

otoczenia np. z kuchni  

 chuchamy  na zmarznięte ręce, szybę, lusterko  

 dmuchamy  na kartkę papieru trzymaną w dłoni w taki sposób, aby kąt jej 

odchylenia wciąż pozostawał taki sam 

 bawimy się  piórkami: zdmuchujemy je  z dłoni i łapiemy, dmuchamy na 

piórko, aby jak najdłużej było w powietrzu; mocno dmuchamy, aby 

piórko poleciało jak najdalej  

 dmuchamy  na  lekki samochodzik poruszając go  po wyznaczonej trasie 

na stole, dywanie lub kartonie  

 wykonujemy  „dmuchane obrazki” za pomocą kartki z plamą farby, którą 

dziecko właśnie rozdmuchuje za  pomocą słomki  tak, aby powstał 

obrazek 

 dmuchamy na zabawki pływające po wodzie w czasie kąpieli (mogą być 

wykonane samodzielnie , np. z nakrętek po napojach lub papieru)  

 puszczamy bańki mydlane przez słomkę  



4 
 

 leżąc na plecach huśtamy  misia na brzuszku - przy wdechu przepona 

powinna się uwypuklić, przy wydechu powrócić do poprzedniego 

położenia 

 gramy  na flecie, glinianych ptaszkach, gwizdkach   

 śpiewamy  piosenki 

 pamiętamy też o ćwiczeniach  z wdechem czyli wiosenne  sadzenie 

kwiatków, odkurzacz – zabawy te polegają na zasysaniu przez słomkę 

małych kawałków papieru. Albo przekładaniu drobnych elementów za 

pomocą „wsysania” ich przez słomkę , np. układanie kropek na wyciętym 

z papieru muchomorku lub biedronce, ozdabianie kuleczkami z folii 

aluminiowej lub koralikami tematycznego obrazka narysowanego 

wcześniej przez dziecko   

 

 
 

 

Proszę pamiętać, że  

 nie wykonujemy tego rodzaju  ćwiczeń zbyt długo, gdyż  może dojść do 

hiperwentylacji  

 bawimy się w przewietrzonym pomieszczeniu 

 pojemność płuc dziecka jest mniejsza niż dorosłego, więc uważajmy kto 

wygrywa … 

 ćwiczenia mają wywoływać pozytywne emocje ( radość, relaks)   
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  Z kolei wszelkiego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne pomagają wyciszyć 

negatywne emocje a tym samym powodują odprężenie psychiczne i fizyczne, 

obniżają lęk, agresję. Przyczyniają się również do polepszenia zrozumienia 

własnych stanów emocjonalnych, radzenia sobie w różnych sytuacjach. 

Techniki relaksacyjne wykorzystują muzykę, np. klasyczną, która odpowiednio 

dobrana w istotny sposób wpływa na samopoczucie  oraz wizualizację. Metoda 

relaksu ma charakter uniwersalny-może być stosowana zarówno wobec dzieci, 

jak i dorosłych.  Proponowany w linkach  trening  relaksacji progresywnej 

Edmunda Jacobsona polega na nauce napinania mięśni aż do automatyzacji tego 

procesu. W  początkowym etapie  wykonuje się go w pozycji leżącej - relaksacja 

ogólna,  potem siedzącej a  później podczas wykonywania różnych czynności – 

relaksacja zróżnicowana. Najpierw  skupiamy uwagę  w ustalonym porządku na 

określonych mięśniach, które następnie napina się na 6-8 sekund i stopniowo 

rozluźnia ( na przykład licząc w czasie rozluźniania: 1-2-3). Postępuje się w ten 

sposób ze wszystkimi najważniejszymi partiami mięśni, ćwicząc dłonie, 

przedramiona, ramiona, mięśnie powiek, języka, karku i tułowia oraz mięśnie 

kończyn dolnych. Należy ćwiczyć dokładnie oraz płynnie przechodzić od 

jednych partii mięśni do drugich. Wszystkie ćwiczenia są podzielone na sześć 

lekcji: 

1.nabycie umiejętności rozróżniania napięcia mięśnia i jego rozluźnienia, 

doskonalenie precyzyjnego rozluźniania ogółu mięśni przedramion i ramion 

2. ćwiczenie rozluźniania mięśni głowy  

3. ćwiczenie relaksacji mięśni języka, oczu i szyi  

4. ćwiczenie relaksacji ramion 

5. ćwiczenie rozluźniania mięśni pleców, klatki piersiowej i brzucha 

6. ćwiczenie umiejętności rozluźniania palców dłoni i stóp. 
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Efekty relaksacji: 

 umiejętność odprężenia się w każdej chwili 

 przeciwdziałanie lękom 

 zmniejszanie napięcie mięśni 

 poprawa samopoczucia i obrazu samego siebie 

 pozytywny wpływ na sen 

 lepsza koncentracja 

 niwelacja emocji niepożądanych 

 rozwijanie twórczości i pomysłowości 

 relaks 

 

 

Zachęcam do wspólnego, rodzinnego wykonywania zaprezentowanych  

ćwiczeń/zabaw oddechowych / technik relaksacyjnych. 

Iwona Żak-Głód  

neurologopeda   surdopedagog   oligofrenopedagog  terapeuta ręki 
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 dostępne linki/strony:  

https://youtu.be//oqkcAZgXVTY 

https://youtu.be/4FyXhLknLPQ 

https://youtu.be/a5yOnp6ndgg 

https://youtu.be/r5UDLmHIAHU 

https://youtu.be/-uNjg_qgrKo 

http://relaksacja.pl/do_pobrania_za_darmo.html 
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