
CZĘŚĆ II 
Oddech czyli jak mówić aby się nie męczyć? 

Co to jest oddech i jaką role pełni w procesie emisji 
głosu? 
Oddychanie, a dokładniej rzecz ujmując podparcie oddechowe, 

którego ideą jest lepsze kierowanie strumieniem wydechowym poprzez 

udział mięśni przepony. Dzięki temu głos powstaje silniejszy, o 

pełniejszej barwie, a co najważniejsze - możemy nim operować długo, 

bez zbędnych napięć w krtani i uczucia dyskomfortu. 

Jeżeli podczas mówienia odczuwasz, że im dłużej mówisz tym bardziej 

się męczysz bądź dostajesz zadyszki oznacza to, że Twój oddech jest 

zbyt krótki i niezbędna jest praca nad nauką podparcia oddechowego 

czyli umiejętnego nabrania głębokiego wdechu w niskie partie mięśni 

brzucha oraz umiejętne gospodarowanie wydychanym powietrzem. 

Rozróżniamy cztery typy oddychania: 

- szczytowy (praca mięśni górno-żebrowych – wadliwy. Zachodzi 

wtedy gdy bierzemy krótki oddech w górną część klatki piersiowej 

unosząc ramiona) 

- piersiowy zwany żebrowym (gdy udział biorą żebra) 

- brzuszny zw. przeponowym (przeważa praca przepony, klatka 

piersiowa powiększa swe rozmiary przepona obniża się 

- Całościowy czyli żebrowo-przeponowo-brzuszny (najlepszy bo 

pracują wszystkie mięśnie oddechowe) – wyobrażamy sobie, że 

oddech bierzemy aż po najniższe partie brzucha. 

Nauka podparcia oddechowego wymaga czasu i regularnych ćwiczeń. 



JAK TO OSIĄGNĄĆ?: 

   CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

ĆWICZENIA ODECHOWE – FILM NR 2 
1. Połóż się na plecach, rozluźnij mięśnie całego ciała. Gdy poczujesz 

rozluźnienie połóż dłonie na dolnych partiach mięśni brzucha i weź przez usta 

wdech tak abyś poczuł/a, że ręce unoszą się wraz z brzuchem. Oddychaj w 

taki sposób przez dłuższą chwilę. Zapamiętuj odczucia w ciele. 

Następnie weź oddech w ten sam sposób, zatrzymaj go w mięśniach policz w 

myśli do trzech po czym powoli wypuszczaj na głosce sssssss……. Pilnuj, 

aby mięśnie brzucha jak najdłużej pozostawały w pozycji wdechu. Nie spinaj 

się i zapamiętaj odczucia.  

2. Powtórz ćwiczenie w pozycji stojącej.  

3. Weź oddech przez usta, zatrzymaj napięcie w dolnych partiach mięśni 

brzucha (ale nie spinaj ramion) i na dużym wydechu wypowiadaj: 

   tktktktktktktktktktktktkt…… 

   sfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsf…….. 

4. Weź oddech całościowy i wymawiaj bezgłośnie wszystkie samogłoski 

dodając przed każdą głoskę „h”.  

   hoooooooooooooo…… 

   haaaaaaaaaaaaaa…… 

   heeeeeeeeeeeeee…… 

   hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……. 

   huuuuuuuuuuuuu…….. 


