
 

Oddychanie jest jedną z najbardziej naturalnych i podstawowych funkcji życiowych. 

W ciągu doby człowiek wykonuje około 20 tyś. wdechów i wydechów. Każdy z nich 

wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie, pracę organów wewnętrznych, nastrój. 

Przywraca równowagę naszemu organizmowi. W medycynie wschodu jest podstawą 

wszelkich działań leczniczych. 

Oddech to podstawowa oręż 

do walki ze złym nastrojem, stresem, 

nadmierną emocjonalnością, 

niekontrolowaną dotychczas złością. 

Wpływa odprężająco  i relaksująco, 

pozwalając działać naszemu ciału  i 

mózgowi w warunkach równowagi i 

komfortu.  Mimo, że jest to czynność 

automatyczna, możemy nauczyć się 

ją kontrolować. 

 

Zresztą zobaczcie sami: https://www.youtube.com/watch?v=5xIUDGynVFk 

 

Prawidłowy, spokojny, głęboki oddech usprawnia pracę 

układu limfatycznego, krwionośnego, nerwowego, 

pokarmowego, odpornościowego, hormonalnego, mózgu i 

metabolizmu. Jest wiele szkół uczących prawidłowego oddechu.  

Czy oddychasz właściwie? Najszybciej sprawdzisz to 

korzystając z informacji zawartych w  grafikach obok. Połóż rękę 

(lub książkę) na brzuchu i 

weź głęboki, spokojny 

oddech. Książka leżąca na 

brzuchy powinna unieść 

się podczas wdechu a 

opaść podczas wydechu.  

 

 

A może by tak poćwiczyć oddychanie?  

https://www.youtube.com/watch?v=5xIUDGynVFk


 

NA POCZĄTEK TECHNIKI  DLA 
DZIECI.  
 
 
Gra w węża. 
Zabawa ta jest prosta, wesoła i przede wszystkim 
skuteczna. Jest jedną z ulubionych zabaw dzieci.  

 Dziecko siada na krześle z wyprostowanymi 
plecami. 

 Ręce kładzie na brzuchu i koncentruje się na 
poleceniach, które od nas usłyszy. 

 Teraz przez 4 sekundy wciąga powietrze nosem tak, 
aby czuły, że rośnie mu brzuch. 

 Następnie jego zadaniem jest powolne wypuszczanie 
powietrza przez zaciśnięte zęby, tak by uzyskało jak 
najdłuższe syczenie węża. 

 Dmuchanie wielkiego balonu 
Kolejne ćwiczenie oddechowe stanowi doskonałą zabawę. 

 Dziecko siada na krześle z wyprostowanymi plecami. 

 Jego zadaniem jest dmuchanie wielkiego 
niewidzialnego kolorowego balona. 

 W tym celu nabiera powietrze nosem i wypuszcza ustami wyobrażając sobie jak jego 
balon staje się coraz większy i większy. 

  
Oddychanie w stylu słonia 
Dziecko powinno zająć pozycję stojącą, nogi lekko rozszerzone.  
Mówimy mu, że za chwilę zamieni się w słonika, więc 
koniecznie musi oddychać jak małe słoniątko. 

 Dziecko głęboko nabiera powietrze przez nos, a kiedy to 
robi, unosi ramiona tak, jakby to była trąba słonia. 
Jednocześnie napełnia powietrzem przeponę. 

 Następnie wydycha powietrze przez usta w sposób 
dźwięczny powoli opuszczając „trąbę” ku dołowi. 

 
 
Oddech lamparta 
Naśladowanie oddechu tego dużego kota to ćwiczenie nieco bardziej złożone, które 
doskonale angażuje przeponę. 

 Dziecko na podłodze przybiera postawę kota. 

 Nabiera powietrze przez nos obserwując jak napełnia się jego brzuch i obniża 
kręgosłup. 

 Przy wydechu następuje opróżnienie brzucha i lekkie podniesienie pleców. 

 Dobrze jest, by ćwiczenia oddechowe dziecko wykonywało powoli, tak by 
jednocześnie mogły obserwować jak reaguje jego własne ciało. 

 

https://pieknoumyslu.com/magiczny-sloik-spokoju/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przepona_(mi%C4%99sie%C5%84)


COŚ DLA DOROSŁYCH 
 
Głęboki oddech brzuszny. 
 
To jedna z najlepszych technik obniżenia 
poziomu stresu. Wykonywana codziennie 
10 minut pomaga obniżyć ciśnienie krwi i 
puls serca.  
 

 Usiądź na podłodze z prostym 
kręgosłupem, jedną rękę połóż na 
klatce piersiowej drugą na brzuchu. 

 Zacznij wdychać powietrze nosem i 
wydychać ustami. Możesz poczuć jak ręka położona na brzuchu unosi się i opada w 
przeciwieństwie do ręki na piersiach, która nie porusza się w znaczący sposób. 

 Spróbuj podczas wdechu wciągnąć maksymalną ilość powietrza (by dostarczyć jak 
najwięcej tlenu), a podczas wydechów nie przestawaj powoli liczyć. 

 
Relaksujące ćwiczenia oddechowe "4-7-8". 
 
To proste ćwiczenie oddechowe i relaksacyjne, jeśli stresujesz się tym, co czeka cię kolejnego 
dnia, jeszcze przed snem możesz zastosować jedną z najprostszych metod, które ułatwiają 
wyciszenie nadmiaru emocji i pozwalają szybciej zasnąć. 
 

 Wyprostuj się i skup się na tym, by ułożyć czubek języka na podniebieniu górnym 
tuż za zębami. 

 Zrób wydech przez usta i spraw, by dźwięk wydychanego powietrza był wyraźny. 

 Wdychaj powietrze nosem licząc powoli od 1 do 4. 

 Następnie zatrzymaj wdech licząc znów od 1 do 7. 

 Wypuść powietrze (ustami) licząc do 8. 

 Wystarczy powtórzyć te sekwencje 4 razy, by odczuć wyraźną ulgę, uspokoić się i... 
przeciwdziałać bezsenności.  
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