
Przedmiot: muzykoterapia 
Klasa: VII, VIII SP     
Temat: Ćwiczenia koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej. 
 
Ćwiczenia oddechowe: 
 
1. W położeniu na wznak, należy położyć jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. 
Następnie w czasie swobodnego oddychania nabrać powietrze przez nos i wypuszczać przez usta, 
zwracając uwagę na unoszenie się ściany brzucha, a nie klatki piersiowej. Należy nabrać szybko 
powietrze przez usta i wypuszczać stopniowo, zwracając uwagę na zachowanie się brzucha. 
Ćwiczenie należy powtórzyć 5-8 razy.  
 
2. W pozycji leżącej, należy ułożyć książkę na brzuchu. Po wykonaniu wdechu ustami i nosem 
(uniesienie książki) zatrzymać podręcznik na około 2-3 sekund w najwyższym punkcie. Następnie 
należy wykonać wolny wydech (obniżenie książki). Czynność należy wykonać 3 razy. Podczas 
kolejnych 8 powtórzeń należy włączyć przy wydechu wymawianie wydłużonej głoski „ffffff”,  
a następnie „ssss”.  
 
Ćwiczenia fonacyjne: 

1. W pozycji stojącej, należy wykonać pełny wdech, a następnie na wydechu wypowiedzieć 
samogłoski „aaaooouuu”. Istotne podczas tego ćwiczenia jest szerokie otwieranie ust. Ćwiczenie 
należy powtórzyć 10 razy.  

2. W pozycji stojącej, należy wykonać wdech nosem i ustami z równoczesnym wyrzuceniem ramion 
do boku. Podczas wydechu wypowiedzieć samogłoski: „a-u, a-u, a-u”, równocześnie opuszczając 
ramiona. Ćwiczenie należy powtórzyć 10 razy.  

3. Wymawiając wyraźnie tekst, należy wypowiedzieć jak najwięcej słów na jednym wydechu:           
„jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, (...), piętnasta wrona bez 
ogona”. 

Ćwiczenia artykulacyjne: 
 
1. W pozycji stojącej (kontrolując układ warg), należy wypowiedzieć 10 razy najpierw półgłosem,                            
a następnie szeptem samogłoski od najszerszej do najwęższej: „a, e, o, i, y, u”.  

2. W pozycji stojącej, należy wypowiedzeć samogłoski parami, wyraźnie je artykułując, najpierw 
ostro, a potem łagodnie. Ćwiczenia należy powtórzyć 10 razy w następującej kolejności:                            
– „a-o, a-u, a-e, a-y, a-i”,                                                                                                                                                
– „o-a,o-u, o-e, o-y, o-i”,                                                                                                                                                 
– „u-a,u-o, u-e, u-y, u-i”,                                                                                                                                                      
– „e-a, e-o, e-u, e-y, e-i”,                                                                                      

3. Utrzymując dźwięki na tym samym poziomie wysokości i głośności oraz przedłużając wszystkie 
samogłoski, należy wypowiedzieć:                                                                                                                                     
– „Siaałaa baabaa mamak, niiiee wieeedziaaałaa jaak, aaa dziaad wieedziaaał niiee poowiieedziaał 
aaa too byyłoo taak”.  

Materiały zostały opracowane w oparciu o: 
- kwartalnik naukowy Hygeia Public Health 2014, 49(2): 209-214 


