
ZESTAW XXXIII                                                                                       15.06 -19.06.20 

 

Zestaw ćwiczeń korekcyjno – wyrównawczych 

ćwiczenia oddechowe 

 do stosowania podczas innych ćwiczeń korekcyjnych 

 (nie jako zestaw) 

do wykonania w domu 

 

pomoce:  chusteczka, delikatna apaszka, zawieszona na sznurku nieduża  

zabawka, kartka papieru , plastikowa butelka napełnioną wodą  do ok. 50% , 

słomka, wata, ping – pong, piórka, pojemnik np. z kaszą, ryżem, płatkami 

kukurydzianymi itp., lusterko,  

 

1.  Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny, ramiona wzdłuż tułowia, plecy proste 

Ruch : 

 wykonanie 5 sekundowego wdechu nosem, 3 sekundowy  bezdech  

i powolny, równomierny wydech ustami, 

 powolne wykonanie maksymalnego wdechu nosem, stopniowy, 

przerywany wydech ustami, około 30 sek 

2. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny, plecy proste, trzymane przed sobą np. chusteczka, 

apaszka, zawieszona na sznurku nieduża  zabawka  

Ruch : 

Dmuchanie w trzymany przedmiot, wdech nosem, wydech – ustami,                

jak najdłuższy. Około 30 sek, 

3. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny, plecy proste, kartka papieru, trzymana przed twarzą 

 

 



Ruch : 

Dmuchanie w kartkę tak, żeby się poruszała. Na komendę dmuchanie               

w kartkę z jak największą siłą. Około 30 sek, 

 

4. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny, plecy proste, plastikowa butelka napełnioną wodą                 

do ok. 50% , słomka , kawałki kartki, wata 

Ruch : 

 dmuchanie przez słomkę do butelki , żeby powstały bąbelki 

powietrza, 

 dmuchanie na zmianę długo, krótko 

wdech zawsze nosem, 

 dmuchanie przez słomkę w kawałki kartki, watę , trzymając słomkę 

w górę i w kierunku podłoża.  

5. Pozycja wyjściowa: 

Siad klęczny, ramiona oparte na podłożu, pognieciona  kartka papieru , 

wata, ping – pong, piórka przed dzieckiem 

Ruch : 

 dmuchanie w kawałek waty, ping –pong, piórka po podłodze 

 dmuchanie , gdy pomoce leżą na pogniecionej kartce  

6. Pozycja wyjściowa: 

Siad klęczny, przed dzieckiem pojemnik np. z kaszą, ryżem, płatkami 

kukurydzianymi itp. 

Ruch : 

Rozdmuchiwanie w pojemniku pomocy , około 30 sek, 

7. Pozycja wyjściowa: 

Leżenie tyłem, kolana ugięte, na twarzy leży apaszka 

Ruch : 

Dmuchanie apaszki w górę, wdech – nosem, wydech ustami .               

około 30 sek 

8. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny , piórko w rekach 

Ruch : 

 Zdmuchiwanie piórka  z ręki i łapanie, 

  dmuchanie na piórko, aby jak najdłużej było w powietrzu 



 mocne dmuchnięcie, aby piórko poleciało jak najdalej 

około 30 sek, 

9. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny , lusterko w rękach 

Ruch : 

Chuchanie na lusterko , około 30 sek  

10. Pozycja wyjściowa: 

Siad skrzyżny , balon w rekach 

Ruch : 

Dmuchanie balonu . 

 

 

 

 

 
 

 

 


