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Scenariusz 1
Temat: ýwiczenia oddechowe i emisyjne
Cel ogólny

uksztaãtowanie pãynnoĤci mówienia lub znaczne jej
usprawnienie

Cele szczegóãowe

•
•
•
•

Metody pracy

•
•
•
•

Pomoce

karty pracy

usprawnienie aparatu artykulacyjnego
ustalenie prawidãowego toru oddychania
usprawnienie fonacji
zredukowanie lub zmniejszenie napičþ mičĤniowych
towarzyszĈcych mówieniu
• koordynacja pracy aparatu fonacyjno-artykulacyjno-oddechowego
• zniesienie lub zmniejszenie napičþ w obrčbie aparatu mowy
þwiczenia artykulacyjne
þwiczenia sprawnoĤci narzĈdów mowy
þwiczenia oddechowe
þwiczenia fonacyjne

Przebieg zajčþ
ýwiczenie 1
PoczĈtkowy etap terapii to wytãumaczenie pacjentowi zasad prawidãowego oddychania
przeponĈ. Na podstawie ilustracji (karta pracy nr 1) terapeuta tãumaczy pacjentowi zasady
prawidãowego wdechu, przedstawia równieİ, na czym polega wdech nieprawidãowy oraz
czym sič róİniĈ.
Po przygotowaniu teoretycznym pacjent przyjmuje pozycjč leİĈcĈ i kãadzie rčkč na wysokoĤci
przepony. Nabiera powietrza tak, aby poczuþ napeãniajĈcy sič powietrzem brzuch (przepona
obniİa sič) – w tym czasie klatka piersiowa ma powičkszyþ swojĈ objčtoĤþ. Nastčpuje powolny
wydech – przepona unosi sič, wypierajĈc powietrze z klatki piersiowej, brzuch sič obniİa. Naleİy
pamičtaþ, aby podczas wykonywania þwiczeę oddechowych, nabieraþ powietrza przez nos,
a wydychaþ je ustami.
Po opanowaniu zasad oddychania torem przeponowo-brzusznym, pacjent þwiczy oddychanie
w pozycji siedzĈcej i leİĈcej.
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ýwiczenie 2
Terapeuta tãumaczy pacjentowi zasady prowadzenia þwiczeę oddechowych:
 þwiczenia naleİy wykonywaþ przynajmniej dwa razy dziennie;

 þwiczeę nie wykonujemy bezpoĤrednio po posiãku (naleİy odczekaþ przynajmniej godzinč);

 naleİy pamičtaþ o rozluĮnieniu mičĤni szyi przed przystĈpieniem do wykonywania þwiczeę,

jak równieİ w ich trakcie;

 podczas þwiczeę zachowujemy swobodnĈ pozycjč ramion i barków, nie odchylamy rów-

nieİ gãowy do tyãu;

 nie naleİy pozbywaþ sič caãego powietrza z pãuc podczas wydechu.

Nastčpnie terapeuta prezentuje þwiczenie, wykorzystujĈc instruktaİ z karty pracy nr 2.

ýwiczenie 3
ýwiczenie to stanowi modyfikacjč þwiczenia nr 2, dlatego przy jego prezentacji moİna równieİ
posãuİyþ sič materiaãem obrazkowym z karty pracy nr 2.
Terapeuta prosi, aby pacjent pozostaã w leİeniu. Tãumaczy mu zasady wykonywania kolejnego
þwiczenia:
 poãóİ sič na plecach, na twardym i równym podãoİu, jak w þwiczeniu nr 2;

 na brzuchu poãóİ lekkĈ ksiĈİkč lub niewielkĈ poduszkč, tak jak w þwiczeniu nr 2;
 wykonaj wdech ustami i nosem tak, aby ksiĈİka uniosãa sič;

 w trakcie wydechu zrób kilka pauz, za kaİdym razem utrzymuj ksiĈİkč przez 2–3 sekundy na

tej samej wysokoĤci, nie pozwól jej opaĤþ;

 wykonaj þwiczenie ponownie, wymawiajĈc przy wydechu gãoskč [f] lub [s].

ýwiczenie 4
Po wykonaniu podstawowych þwiczeę oddechowych pacjent przechodzi do wykonywania
þwiczeę fonacyjnych.
Karta pracy nr 3 przedstawia gãoski wraz ze Ĥladami, po których naleİy przeciĈgaþ palcem,
jednoczeĤnie wypowiadajĈc dãugo gãoskč na wydechu. W poãowie Ĥladu znajduje sič oznaczenie – trzeba wówczas zaczerpnĈþ oddechu. Naleİy uczuliþ pacjenta, aby podczas dobierania
oddechu pozostawiã luĮne, opuszczone ramiona i aby wdech nie byã zbyt silny. ýwiczenia nie
moİna wykonywaþ zbyt powoli (prowadziãoby to do sztucznego wydãuİania fazy wydechowej). Celem þwiczenia jest skoordynowanie dãugoĤci fazy wydechowej z fonacjĈ.
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ýwiczenie 5
Pacjent wykonuje kolejne þwiczenie fonacyjne – wielokrotnie wytwarza dĮwičk zbliİony do
mruczenia, wykorzystujĈc w tym celu materiaã z karty pracy (karta pracy nr 4). Na karcie
pracy widnieje spirala, po której pacjent wodzi palcem, wymawiajĈc przedãuİonĈ gãoskč [m],
z którĈ ãĈczone sĈ samogãoski ustne. W trakcie wykonywania þwiczenia naleİy delikatnie
opuĤciþ İuchwč i staraþ sič skierowaþ emitowany dĮwičk na podniebienie twarde. Pacjent
moİe wymawiaþ nastčpujĈce poãĈczenia sylabowe:
 maa, moo, mee, muu, mii, myy (przedãuİenie samogãoski)

 mma, mmo, mme, mmu, mmi, mmy (przedãuİenie gãoski [m])
 amm, omm, emm, umm, imm, ymm (przedãuİenie gãoski [m])

 mmam, mmom, mmem, mmum, mmim, mmym (przedãuİenie gãoski [m])

ýwiczenie moİna wykonaþ równieİ z poãĈczeniem ze spóãgãoskĈ [n]:
 naa, noo, nee, nuu, nii, nyy

 nna, nno, nne, nnu, nni, nny
 ann, onn, enn, unn, inn, ynn

 nnan, nnon, nnen, nnun, nnin, nnyn

ýwiczenie 6
Jest to þwiczenie, które ma na celu uĤwiadomienie pacjentowi istoty patomechanizmu jĈkania
oraz zwrócenie uwagi na umiejčtnoĤþ rozluĮniania caãego ciaãa. Przykãadowym treningiem,
jakiego pacjent moİe nauczyþ sič na terapii, a nastčpnie samodzielnie wykonywaþ, jest relaks
progresywny Jacobsona, który polega na nauce rozluĮniania wszystkich partii ciaãa poprzez
naprzemienne napinanie i rozluĮnianie poszczególnych grup mičĤni. Karta pracy 5 przedstawia
przykãadowe þwiczenia metodĈ Jacobsona.
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Karta pracy nr 1
Scenariusz 1 • ýwiczenie 1
Polecenie: Proszč zapoznaþ sič z przedstawionymi na grafikach typami oddychania
oraz pod kontrolĈ terapeuty spróbowaþ wykonaþ prawidãowy wdech z uİyciem przepony.

Rys. 1.
Piersiowy typ oddychania – podczas wdechu
poszerzajĈ sič gãównie górne obszary klatki piersiowej, nastčpuje unoszenie ramion lub ãopatek,
w dalszej fazie nastčpuje podciĈgničcie brzucha.
JEST TO NIEPRAWIDâOWY TYP ODDYCHANIA

Rys. 2.
Brzuszny typ oddychania – podczas wdechu
rozszerzajĈ sič dolne partie pãuc, górna czčĤþ
klatki piersiowej nie pracuje, brzuch wypychany
jest na zewnĈtrz.
JEST TO NIEPRAWIDâOWY TYP ODDYCHANIA

Rys. 3.
CaãoĤciowy typ oddychania (piersiowo-brzuszny) – podczas wdechu nastčpuje
równomierne poszerzenie caãej klatki piersiowej
wspomagane niewielkĈ pracĈ przepony.
JEST TO OPTYMALNY TOR ODDYCHANIA DLA
PRAWIDâOWEJ PRACY NARZćDU GâOSU.

www.forum-media.pl

7

8

Terapia jċkania • Scenariusz 1

Karta pracy nr 2
Scenariusz 1 • ýwiczenie 2 i 3
Polecenie: Proszč wykonaþ nastčpujĈce þwiczenie oddechowe:

 poáóĪ siĊ na plecach, na równym i twardym podáoĪu,

 na brzuchu poáóĪ maáą poduszkĊ lub lekką, niewielką ksiąĪkĊ,
 wykonaj wdech ustami i nosem, tak aby przedmiot uniósá siĊ,

 zatrzymaj na moment ksiąĪkĊ/poduszkĊ w najwyĪszym punkcie,
 wykonaj wolny wydech, tak aby przedmiot obniĪaá siĊ páynnie,

 powtórz üwiczenie, wymawiając przy wydechu wydáuĪoną gáoskĊ [f].

WDECH – ksiąĪka wypychana jest ku górze.

WYDECH – ksiąĪka opada powoli.
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Karta pracy nr 3
Scenariusz 1 • ýwiczenie 4
Polecenie: Wypowiadaj gãoskč na wydechu, przeciĈgajĈc palcem po linii.

A
O
E
U
I
Y
H (CH)
ĝ
S
SZ
F
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Karta pracy nr 4
Scenariusz 1 • ýwiczenie 5
Polecenie: PrzesuwajĈc palcem w spirali, wypowiadaj podane poãĈczenia gãoskowe.

 maa, moo, mee, muu, mii, myy
 mma, mmo, mme, mmu, mmi, mmy

 amm, omm, emm, umm, imm, ymm
 mmam, mmom, mmem, mmum, mmim, mmym
 naa, noo, nee, nuu, nii, nyy
 nna, nno, nne, nnu, nni, nny
 ann, onn, enn, unn, inn, ynn
 nnan, nnon, nnen, nnun, nnin, nnyn
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Karta pracy nr 5
Scenariusz 1 • ýwiczenie 6
Polecenie: Wykonaj nastčpujĈce þwiczenia metodĈ Jacobsona1:

1. ZaciĞnij obie piĊĞci, zwróü uwagĊ na napiĊcie dáoni i przedramion,
rozluĨnij siĊ.
2. Dotknij palcami barków i podnieĞ ramiona, zauwaĪ napiĊcie barków
i ramion, rozluĨnij siĊ.
3. Wzrusz ramionami, podnieĞ je jak najwyĪej, zwróü uwagĊ na napiĊcie
barków, rozluĨnij siĊ.
4. Zmarszcz czoáo, zwróü uwagĊ na napiĊcie czoáa i okolicy oczu,
rozluĨnij siĊ.
5. ZaciĞnij powieki, odnotuj napiĊcie, rozluĨnij miĊĞnie z lekko
przymkniĊtymi oczami.
6. PrzyciĞnij caáy jĊzyk do podniebienia, zwróü uwagĊ na napiĊcie
w jamie ustnej, rozluĨnij siĊ.
7. Odchyl gáowĊ do tyáu, zauwaĪ napiĊcie w karku i górnej partii pleców,
odpocznij.
8. OpuĞü gáowĊ, przyciĞnij brodĊ do piersi, zauwaĪ napiĊcie karku
i braków, rozluĨnij siĊ.
9. Wygnij plecy w áuk, odsuwając siĊ od oparcia krzesáa i cofnij ramiona
do tyáu, zauwaĪ napiĊcie barków oraz pleców, rozluĨnij siĊ.
10. WeĨ gáĊboki oddech i zatrzymaj powietrze, odnotuj napiĊcie klatki
piersiowej i pleców, zrób powolny wydech, rozluĨnij siĊ.

1

Na podstawie: Kowalski S., Relaks progresywny Jacobsona [audioboook], Szczecin 2016.
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