Oddychanie, a rozwój mowy dziecka
___________________________________________________

Etapy rozwoju układu oddechowego
Oddychanie jest czynnością odruchową, niezależną od naszej woli i niezbędną
do życia. Jest także bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
aparatu artykulacyjnego. Czynność mówienia jest ściśle związana oddychaniem.
W rozwoju układu oddechowego wyróżnia się trzy fazy: okres tworzenia się
układu oddechowego, adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego
i pourodzeniowe

dojrzewanie układu oddechowego.

Po urodzeniu układ

oddechowy jest w pełni czynnościowo sprawnym układem, jednakże przez
kolejnych kilka lat dochodzi do dalszego jego dojrzewania. Proces ten
najszybciej przebiega w 1. i 2. roku życia dziecka. Natomiast o w pełni dojrzałym
układzie oddechowym możemy mówić u 7-9latka.

Prawidłowe oddychanie
Prawidłowe oddychanie fizjologiczne powinno odbywać się przez nos przy
zamkniętych ustach, co w konsekwencji sprzyja prawidłowemu ukształtowaniu się
szczęk. Gdy dziecko oddycha przez nos, przepływające powietrze ulega ogrzaniu,
częściowemu oczyszczeniu oraz nawilżeniu. Rzadziej pojawiają się infekcje
górnych dróg oddechowych. Jeżeli natomiast dziecko ma patologiczny nawyk
oddychania przez usta, nieogrzane i nieoczyszczone powietrze przedostaje się
bezpośrednio do płuc. Dziecko jest wówczas narażone na częste przeziębienia,
a także przerost trzeciego migdałka.
Prawidłowy oddech podczas wypowiedzi to:


rytmiczny, szybki wdech, wykonany bez podnoszenia ramion,



oraz powolny, długi wydech, podczas którego odbywa się wypowiedź.

U dzieci w wieku przedszkolnym

(3-4letnich)

często można zaobserwować

„zachłystywanie się powietrzem" podczas recytacji wierszy, wypowiadania dłuższych
zdań, mówienia nacechowanego emocjami. Jest to wynik niepełnej jeszcze
automatyzacji procesu prawidłowego oddychania.

Nieprawidłowe oddychanie
Nieprawidłowy sposób oddychania przez usta powoduje również deformacje
zgryzu, zaburzenia w rozwoju narządów mowy, a także nieprawidłowy sposób
połykania (brak pionizacji języka).
Nieprawidłowe oddychanie objawia się również gdy:


występuje krótka faza wydechowa i nierównomierna siła wydechu w trakcie
budowania wypowiedzi słownych,



następuje nieekonomiczne zużywanie powietrza w czasie mówienia.

Przyczyny nieprawidłowego oddychania:


mała sprawność mięśnia okrężnego warg,



niskie napięcie mięśniowe,



niedrożny nos, krzywa przegroda nosowa,



stany zapalne błony śluzowej nosa, górnych dróg oddechowych,



alergie,



powiększony migdał,



zły nawyk.

Profilaktyka
Należy podejmować działania profilaktyczne zapobiegające oddychaniu dziecka
przez usta, nie dopuszczając tym samym do powstawania wad i zaburzeń
w rozwoju mowy.
Pamiętajmy o:
o domykaniu ust u dziecka podczas spacerów – kiedy maluch zasypia, zazwyczaj
otwiera usta,
o zakładaniu dziecku czapeczki zapinanej pod bródką lub umieszczaniu pod nią
zwiniętej pieluszki,
o

obserwowaniu dziecka podczas snu i w przypadku uchylenia ust domykanie
ich, ewentualnie należy układać dziecko na boku, aby nie doszło do opadnięcia
żuchwy,

o dbaniu o pełną drożność przewodów nosowych, często oczyszczając nos,

o nie wolno krępować ruchomości klatki piersiowej dziecka zbyt ciasnym
ubrankiem, ponieważ prowadzi to do wyłączenia prawidłowego funkcjonowania
mięśni klatki piersiowej,
o podczas karmienia sztucznego, należy stosować smoczek o właściwej
sprężystości z licznymi otworkami, imitujący brodawkę piersi matki.
Należy obserwować

tor oddychania

dziecka,

długość wydechu i wszystko

co towarzyszy oddychaniu.

Stosując odpowiednie ćwiczenia oddechowe można zwiększyć pojemność płuc,
kształtować ruchy przepony, uczyć ekonomicznego zużywania powietrza w czasie
mówienia i wydłużania fazy wydechowej, a także zapobiegać mówieniu na wdechu,
rozdźwiękowi między rytmem oddychania a strukturą wypowiedzi.

Propozycje ćwiczeń oddechowych
Dmuchanie do celu, np. papierowych lub zrobionych z włóczki czy folii aluminiowej
zabawek lub postaci z bajek, które czytaliśmy wspólnie z dzieckiem.
Dmuchanie na wiatraki. Wykonujemy wdech i zbliżamy do ust wiatrak,
a następnie mocno dmuchamy, wprawiając go w ruch, tak aby kręcił się jak
najdłużej.
Dmuchanie na zabawki pływające po wodzie w czasie kąpieli.
Puszczanie baniek mydlanych. Dmuchamy na zmianę: długo – krótko – jak
najdłużej, słabo – mocno – jak najmocniej.
Zdmuchiwanie kropli deszczu, piórek, listków w czasie spacerów.
Zdmuchiwanie chrupek, piłeczek, kawałków waty na gładkiej powierzchni,
a następnie na powierzchni szorstkiej i nierównej – np. na pogniecionej przez
dziecko gazecie.
Spacer na łące. Dziecko podchodzi do każdego kwiatka i wącha go – wciąga
powietrze nosem zatrzymuje wdech i wypuszcza powietrze nosem.

Huśtanie misia na brzuchu. Leżymy na plecach, na brzuchu umieszczamy książkę,
a na niej siedzi miś. Robimy wdech i brzuch uwypukla się, wydech i brzuch opada.
Wykonanie wdechu i zdmuchanie świeczki (powoli lub szybko) na wydechu.
Zmarznięte ręce. Wykonujemy wdech nosem i na jednym wydechu chuchamy trzy
razy w dłonie.
Przenoszenie różnych małych elementów za pomocą rurki.
Gorąca zupa. Składamy dłonie razem, tworząc kształt miseczki, a następnie
dmuchamy na „ gorącą zupę” ciągłym strumieniem powietrza.
Baloniki. Wykonujemy długi wdech nosem, tak by wypełnić powietrzem policzki,
a następnie delikatnie wypuszczamy powietrze przez usta ułożone w dzióbek.
Piesek. Naśladujemy węszenie psa.
Śmiechy i śmieszki. Wykonujemy wdech nosem, a następnie na jednym wydechu
staramy się naśladować : śmiech staruszki – he, he, he, dziewczynki – hi, hi, hi,
chłopca – ha, ha, ha, mężczyzny- ho, ho, ho.
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