
„Tor przeponowy” i „Ćwiczenia wydechu” 

Utrwalenie toru przeponowego: 

Oddychanie torem przeponowym jest najkorzystniejsze nie tylko dla zdrowia, ale też dla 

tworzenia głosu. Polega ono na dostarczaniu powietrza do jak najgłębszych partii płuc 

poprzez obniżenie przepony. Uwypuklają się przy tym powłoki brzuszne, a dolna część klatki 

piersiowej powiększa swoją objętość. 

Prosimy dziecko, aby w pozycji leżącej (na plecach): 

 swobodnie wdychało przez nos i wydychało przez usta (pilnujemy, aby podczas 

wydechu powietrze nie uciekało przez nos), 

 swobodnie wdychało powietrze z zamkniętymi oczami (myśląc o wąchaniu kwiatów 

lub innych przyjemnych zapachów), a swobodnie wydychało przez usta, 

 swobodnie wdychało i wydychało powietrze, utrzymując dłoń na swoim brzuchu dla 

sprawdzenia, czy brzuszek „rośnie” przy wdechu i czy „maleje” przy wydechu, 

 długo wdychało przez nos, chłonąc przyjemny zapach, i długo wydychało przez usta, 

 wdychało powietrze przez nos, licząc do pięciu, a wydychało przez usta, także licząc 

do pięciu, 

 co jakiś czas ziewnęło i wypuściło nabrane powietrze przez usta, 

 wdychało i wydychało powietrze poprzez słomkę utrzymywaną w ustach. 

Podczas tych ćwiczeń można kontrolować ruchy przepony poprzez obserwację 

uwypuklających się powłok brzusznych. Można też położyć płaską dłoń na brzuchu dziecka, 

fizycznie odczuwając i kontrolując ten proces. 

 

Ćwiczenia wydechu: 

 

Ćwiczenia wydechu zawsze powinny się rozpoczynać prawidłowym wdechem. Poprawny 

wdech jest niesłyszalny, swobodny, spokojny, głęboki, nieraptowny, z obniżeniem, czyli 

użyciem przepony, a w przypadku dzieci z rozszczepem koniecznie pobierany przez nos. 

Prosimy dziecko, aby w pozycji stojącej zdmuchiwało (przez usta): 

 lekkie piłeczki, np. styropianowe lub pingpongowe, 

 skrawki materiału, 

 kulki z waty, 

 skrawki papieru, 

 piórka, 

 płomień świecy, 

 łódki papierowe postawione na wodzie. 

Powyższe ćwiczenia warto ujmować w osnowę historyjek, bajek, zabaw, zawodów 

sportowych – po to, aby trening stał się częścią zabawy. Dziecko może również ćwiczyć 

wydech, włączając jednocześnie wyobraźnię poprzez: 

 dmuchanie na zmarznięte ręce, 

 studzenie oddechem gorącej zupy lub herbaty, 

 dmuchanie na zamarzniętą szybę, 



 udawanie zdyszanego psa (krótkie i szybkie). 


