
Drogi Rodzicu,  

czas spędzany z dzieckiem w domu można umiejętnie wykorzystać łącząc 

przyjemne z pożytecznym. Kreatywne pomysły na zabawę z dzieckiem są bliżej niż 

myślisz.  

Poniżej przedstawiam kilka pomysłów na ćwiczenia oddechowe, dzięki którym 

przyjemnie spędzisz czas ze swoim przedszkolakiem, a jednocześnie podczas ich 

wykonywania dziecko usprawni swój tor oddechowy.  

 

1. “Ahoj”  

Potrzebne: wanna lub miska, woda, kartki papieru. 

Napełnijcie wannę lub miskę wodą. Na jej powierzchni umieście samodzielnie 

złożone papierowe statki. Teraz możecie przeprowadzić prawdziwe morskie wyścigi! 

Silnie dmuchajcie na statki, żeby dotarły do mety. Komu udało się wygrać? 

 

2. Bańki mydlane. 

Jeśli tylko macie w domu bańki mydlane możecie je wykorzystać do ćwiczeń 

wspomagających tor oddechowy. Należy pamiętać, aby wdech był wykonywany 

przez nos, natomiast dmuchanie odbywało się za pomocą jamy ustnej. Stwórzcie 

konkurencje: kto wydmucha najwięcej baniek na jednym wydechu? Komu uda się 

zrobić największą bańkę? 

 

3. “Oddechem malowane” 

Potrzebne: farby, kartka papieru. 

To zabawa dla prawdziwych artystów! Farby należy rozcieńczyć wodą i zrobić kilka 

kleksów na kartce. Zadaniem dziecka jest rozdmuchanie farb w dowolny sposób, 

aby powstało dzieło małego malarza. Zabawę tę można utrudnić poprzez ustalenie, 

że malujemy dmuchnięciem konkretną rzecz np. zabawkę czy zwierzę. 

 

4. “Mecz” 

Potrzebne: kartki papieru, kredki, opcjonalnie: piłeczka pingpongowa. 

Na dużej kartce papieru rysujemy boisko z dwiema bramkami. Następnie na środku 

boiska kładziemy piłeczkę (jeśli nie mamy w domu - możemy zastąpić ją kulką 

zgniecionego papieru). W tej zabawie bardzo ważna jest świadomość kierunku 

strumienia wydmuchiwanego powietrza. Należy dmuchnąć na piłeczkę tak, żeby 

wpadła do bramki przeciwnika.  

 

5. “Niespadajka”  

Potrzebne: piórka (można zastąpić kawałkami papierowej chusteczki higienicznej) 

Ta zabawa wymaga sprytu i szybkości. Waszym zadaniem będzie za pomocą 

dmuchania utrzymać w powietrzu jak najdłużej piórko bądź kawałek chusteczki.  

 

 



 Mam nadzieję, że zaproponowane wyżej ćwiczenia pozwolą Państwu 

kreatywnie spędzić z dziećmi czas bez potrzeby wychodzenia z domu, jednocześnie 

przynosząc korzyści dla funkcjonowania układu oddechowego. 
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