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Rola prawidłowego oddychania podczas śpiewu- ćwiczenia oddechowe. 

 

 Istnieje wiele czynników, które mają duŜy wpływ na prawidłowy śpiew. Bardzo 

waŜną rolę w procesie szkolenia głosu odgrywa poprawne oddychanie, dlatego osoby 

zaczynające przygodę ze śpiewem powinny przede wszystkim opanować zasady oddychania. 

Prawidłowy oddech jest warunkiem zaistnienia prawidłowej fonacji i ma dla niej podstawowe 

znaczenie. Zgodne są w tym względzie wszystkie nauki emisji głosu1. Oddychanie jest 

niezwykle istotnym procesem Ŝyciowym, podlegającym odruchom bezwarunkowym. Na ten 

proces moŜemy równieŜ wpływać świadomie, oddech moŜna wydłuŜać i spowalniać jego 

fazy. Oprócz znaczenia fizjologicznego pełni waŜną rolę w procesie wydobycia dźwięku. 

RozróŜniamy dwa rodzaje oddechu: statyczny oraz dynamiczny. Pierwszy z nich 

wykonywany jest automatycznie, w stanie bezfonacyjnym – jest spoczynkowy. Cechują go 

wolne, spokojne, regularne wdechy i wydechy, które są mniej więcej równe czasowo. 

WaŜnym dla śpiewaków, a takŜe mówców, jest oddech dynamiczny. Często ci wykonawcy 

świadomie nim kierują i kontrolują go. Cechuje się on krótkim, szybkim wdechem i 

zazwyczaj mocno wydłuŜonym wydechem. Długość wydechu moŜe zaleŜeć np. od długości 

śpiewanej frazy. Oddech dynamiczny jest głębszy i pełniejszy od statycznego2. Powinien być 

swobodny i elastyczny, poniewaŜ wypływa z oddechu fizjologicznego. Podstawową rzeczą 

podczas pracy nad oddechem jest zachowanie spokoju ciała i pozbawienie korpusu wszelkich 

napięć. Mięśnie powinny być wolne od napręŜeń, które utrudniają ich pracę. Zbytnie ich 

rozluźnianie i bezwładność teŜ nie są wskazane, ma to bowiem zły wpływ na fonację3. 

Przesadne napięcie mięśni oddechowych usztywnia klatkę piersiową oraz prowadzi do 

hypertonowania, natomiast słabe ich napięcie powoduje zanik podparcia oddechowego oraz 

detonowanie intonacji głosu4.  

 Oddychanie jest moŜliwe dzięki układowi oddechowemu, w skład którego wchodzą: 

jama nosowa, gardło, krtań, tchawica i oskrzela. Jego podstawę stanowią płuca. Bierze w nim 

udział takŜe wiele grup mięśniowych, do których naleŜą mięśnie zaczepione o mostek, Ŝebra i 

kręgosłup oraz mięśnie brzuszne5. WaŜną rolę, mającą duŜe znaczenie w oddechu 

dynamicznym, pełni przepona. Jest mięśniem w kształcie kopuły, ułoŜonym poprzecznie, 

oddzielającym klatkę piersiową od jamy brzusznej. Dzięki niej moŜe zaistnieć bardzo waŜne 

                                                 
1 B. Tarasiewicz: op. cit., s. 134. 
2 H. Zielińska: Kształcenie głosu. Lublin 2002, s. 17.  
3 B. Tarasiewicz: op. cit., s. 135. 
4 H. Zielińska: op. cit., s. 17.  
5 B. Tarasiewicz: op. cit., s. 43-47.  
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dla śpiewu podparcie oddechowe, nazywane appoggiem. Polega ono na świadomym 

zwolnieniu fazy wydechowej poprzez utrzymywanie podczas fonacji klatki piersiowej w 

formie rozszerzonej wdechem, a to za pomocą napięcia mięśni wdechowych Ŝeber oraz 

powłoki brzusznej6. 

 Podparcie oddechowe jest najtrudniejszym elementem podstaw wokalistyki, który 

trzeba sobie przede wszystkim uświadomić. śeby je opanować, osoby uczące się śpiewu 

muszą cierpliwie i systematycznie ćwiczyć. Warto jednak zdobyć tę umiejętność albowiem 

utrzymywanie appoggia daje w efekcie czyste, klarowne brzmienie głosu, dokładność 

intonacyjną oraz moŜliwość śpiewania długich fraz melodycznych. Chroni równieŜ aparat 

głosowy przed zmęczeniem. Zwykle słabnie podczas wykonywania niskich dźwięków, 

dlatego powinno się zwracać uwagę na jego utrzymanie. DuŜy wpływ na podparcie 

oddechowe ma prawidłowa postawa śpiewacza. Powinno się śpiewać na stojąco, być 

wyprostowanym , ale zachować przy tym elastyczność. Jeśli podczas fonacji siedzimy, nie 

powinniśmy opierać pleców o oparcie krzesła, gdyŜ powoduje to rozluźnienie mięśni 

oddechowych klatki piersiowej, a w następstwie utratę podparcia oddechowego7. Często 

bywa tak, iŜ występ związany jest z grą sceniczną i ruchem. Jeśli wymaga tego sytuacja, 

nieraz wykonawcy podczas niego siedzą. Dlatego nie zawsze odpowiednia postawa śpiewacza 

moŜe być utrzymana. Rutynowani śpiewacy nie muszą myśleć o rygorystycznym jej 

przestrzeganiu. Dotyczy ona przede wszystkim początkujących wykonawców, którzy dopiero 

szkolą swój głos8.  

Istnieją róŜne typy oddechu dynamicznego, ale najlepszym (jeśli chodzi  

o śpiew) jest oddech Ŝebrowo-brzuszny, zwany równieŜ Ŝebrowo-przeponowo-brzusznym lub 

całościowym. Biorą w nim udział wszystkie mięśnie oddechowe. Ten typ oddychania uwaŜa 

się za najlepszy w fonacji. Daje on najlepsze rezultaty i maksymalnie powiększa  rozmiary 

klatki piersiowej. Polecany jest takŜe jako oddech leczniczy. Wadliwym oddechem jest 

oddech szczytowy, zwany teŜ obojczykowo-Ŝebrowym. PrzewaŜa w nim praca górnych 

mięśni Ŝebrowych i mięśni mostka. Mięśnie dolno-Ŝebrowe i przepona nie są aktywne. Jest to 

oddech płytki, który dla fonacji nie ma Ŝadnego znaczenia9.  

 Na pierwszym rysunku (rys. 1) przedstawiony jest schemat poprawnego 

oddechu Ŝebrowo-brzusznego. MoŜna go podzielić na dwa etapy. W pierwszym (faza 

wdechu) powietrze powinno trafiać w głąb płuc, do samej przepony, popychać ją w dół, 

                                                 
6 H. Zielińska: op. cit., s. 27.  
7 TamŜe, s. 17.  
8 TamŜe, s. 23-24.  
9 B. Tarasiewicz: op. cit., s. 49-50.  
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rozszerzać najniŜsze partie Ŝeber i lekko uwypuklać brzuch. Później powietrze powinno 

delikatnie wypełnić klatkę piersiową, jednak w taki sposób, by nie powodować zbytniego jej 

uniesienia. W drugim etapie (faza wydechu) wypuszczając powietrze, w pierwszej kolejności 

naleŜy opróŜniać dolną część płuc, klatka piersiowa powinna pozostać w takiej samej pozycji 

jak po zrobionym wdechu. W wydechu biorą udział przede wszystkim mięśnie Ŝeber, 

przepona pomaga kontrolować strumień powietrza wychodzący z organizmu i trafiający na 

struny głosowe – narząd odpowiedzialny za powstający dźwięk. Drugi rysunek (rys. 2) 

przedstawia niepoprawny oddech. Przepona po nabraniu powietrza lekko przesuwa się w 

górę, a powietrze wypełnia jedynie klatkę piersiową. Jest to oddech zbyt płytki, niewskazany 

podczas śpiewu. 

 

Rys.1 Rys.2 
 

Oddech poprawny 
 

Oddech niepoprawny  
 

   

Wskazówki do ćwiczeń oddechowych: 

- ćwiczenia wykonuj w pozycji pionowej – stojącej, 

- przyjmij swobodną, rozluźnioną (ale nie bezwładną) postawę, 

- zwróć uwagę na to, aby mięśnie pracowały naturalnie, 

- unikaj wszelkiego rodzaju napręŜeń i skurczów mięśni, 

- nie unoś ramion i nie wciągaj brzucha (jest to zasadniczym błędem), 

- podczas wdechu nie nabieraj powietrza „do pełna”, poniewaŜ powoduje to napięcie klatki 

piersiowej i usztywnienie ciała, co uniemoŜliwia uzyskanie prawidłowego podparcia 

oddechowego, 

- staraj się wykonywać ćwiczenia bez wysiłku, 

- wdech wykonuj przy otwartych ustach z rozluźnioną szczęką w sposób szybki  

i bezszmerowy, 
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- podczas wdechu rozszerzaj dolne Ŝebra, 

- przy wydechu kontroluj pracę mięśni wydechowych, 

- oszczędnie gospodaruj powietrzem, 

- unikaj wykonywania ćwiczeń na końcówce wydechu - „na ostatnim tchu”, 

- stosuj kilkakrotne powtórzenia ćwiczeń (około dziesięciu powtórzeń), 

- serie ćwiczeń oddechowych wykonuj kilka razy w tygodniu, a najlepiej codziennie, 

- stosuj przerwy po kaŜdej serii ćwiczeń w celu dotlenienia organizmu, 

- między poszczególnymi ćwiczeniami wykonaj kilka relaksujących wolnych wdechów i 

wydechów (tylko przez nos), 

- jeśli w trakcie wykonywanych ćwiczeń zacznie ci się kręcić w głowie, przerwij je  

i spokojnie oddychaj, aŜ organizm wróci do normy, 

- wywietrz pomieszczenie, w którym wykonujesz ćwiczenia, 

- kontroluj czy twój oddech jest prawidłowy, czy uŜywasz odpowiednio podparcia 

oddechowego, przedstawione na rysunku nr 3.  

Rys.3  

Kontrola oddechu Ŝebrowo-brzusznego 

 

a. Ćwiczenia oddechowe bezgłosowe  

Ćw.1  

UłóŜ się na plecach na twardej powierzchni np. na ławce szkolnej, jedną dłoń połóŜ na 

mostku (pośrodku klatki piersiowej), drugą na brzuchu powyŜej pępka. W takiej pozycji 

oddech jest prawidłowy, głęboki, Ŝebrowo-brzuszny. Staraj się tak samo oddychać przyjmując 

postawę stojącą. 

 

Ćw.2  

Wywołując kaszel lub kichnięcie równieŜ moŜesz odczuć podparcie oddechowe. Podczas tych 

stanów pojawia się ono krótkotrwale, ale z duŜą siłą. Aby to sprawdzić, połóŜ jedną dłoń na 

brzuchu, a drugą z boku na wysokości Ŝeber.  

Ćw.3  
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Jeśli jesteś w grupie, moŜesz opowiedzieć dowcip kolegom lub koleŜankom. JeŜeli będzie 

dobry na pewno spowoduje wybuch śmiechu. W tym momencie wszyscy mogą sprawdzić 

pracę przepony. Aby zaobserwować to u siebie, dowcip musi opowiedzieć ktoś inny.  

Ćw.4 

W pozycji leŜącej na plecach (następnie w pozycji stojącej) połóŜ dłoń na brzuchu. Wykonaj 

pełny bezszmerowy wdech przez usta i nos, następnie długi, powolny wydech na głosce „s” – 

proces kontroluj dociskającą brzuch dłonią. Nie wydychaj powietrza do końca. 

Ćw.5 

Wykonaj wdech jak w ćwiczeniu powyŜszym, następnie wydech w dwóch, trzech, czterech, 

pięciu rytmicznych, gwałtownych dmuchnięciach z dłonią na brzuchu. 

Ćw.6 

Na „raz” zrób szybki, dwuetapowy wdech przez usta i nos, na dwa, trzy, cztery,  

pięć – równomierny wydech przez stulone usta. W kolejnych ćwiczeniach przedłuŜaj wydech 

do sześciu, siedmiu, ośmiu... piętnastu sekund. W wydychaniu udział biorą przede wszystkim 

mięśnie brzucha i mięśnie rozszerzające Ŝebra. 

Ćw.7 

Stojąc na lekko ugiętych nogach zrób skłon, opuszczając ręce w okolice kostek. Z tej pozycji 

zaczynaj powoli robić wdech, prostując się z rękami ciągle uniesionymi nad głową. Kiedy juŜ 

będziesz wyprostowany z rękami uniesionymi nad głową i pełen powietrza, zaczynaj 

wypuszczać je bardzo powoli na głosce s, ponownie wykonując skłon z rękoma wciąŜ 

uniesionymi nad głową. 

Ćw.8 

„Piesek”, czyli szybkie wdechy i wydechy naśladujące zdyszanego pieska. Ćwiczenie 

wykonuj bez przerwy w czasie około jednej minuty, starając się o coraz głębsze, ale tak samo 

szybkie wdechy i wydechy. W innym wariancie ćwiczenie to wykonuj w róŜnym tempie: raz 

szybko, innym razem bardzo wolno. 

Ćw.9  

Na „raz” wyprostowane ręce unieś w bok i do góry nad głowę – wdech. Na dwa, trzy, cztery, 

pięć, …….aŜ do dziesięciu bardzo powoli opuszczaj ręce, równocześnie wydychając 

powietrze. 

Ćw.10 

Powoli nabierz powietrze w głąb płuc, po czym przytrzymaj je tam przez dziesięć sekund i 

równie powoli wypuść. W trakcie ćwiczenia naleŜy zwiększać czas przetrzymywania 

powietrza w płucach. 
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Ćw.11 

Wariant powyŜszego ćwiczenia - szybko nabierz powietrze i po dziesięciu sekundach równie 

szybko je wypuść. 

Ćw.12 

Przygotuj arkusz papieru, np. kartkę z zeszytu. Znajdź śliską ścianę i przyciśnij do niej kartkę 

ręką na wysokości twarzy. W momencie zabrania ręki kartka powinna spaść na podłogę, ty 

musisz ją utrzymać na ścianie jedynie za pomocą oddechu. Tak szybko musi następować 

wdech i tak mocno wydech, aby kartka jak najdłuŜej nie zsunęła się po ścianie. 

Ćw.13 

Staraj się nadmuchać balonik, robiąc głębokie wdechy i głębokie wydechy. 

Ćw.14 

„Piórko”. Ćwiczenie moŜesz wykonać na powietrzu np. na boisku szkolnym. Będą do niego 

potrzebne małe piórka. Ćwiczenie moŜe być wykonywane na zasadzie rywalizacji w grupie. 

Staraj się utrzymać poprzez dmuchnięcia jak najdłuŜej piórko w powietrzu. 

Ćw.15 

Staraj się zdmuchnąć świeczkę z odległości 30 cm, jeśli ci się uda, moŜesz spróbować 

odsuwać świeczkę moŜliwie najdalej i startować w konkursie na najdłuŜsze dmuchnięcie 

 

b. Ćwiczenia oddechowe w połączoną fonacją 

 
Ćw.16 

Wykonaj takie same polecenia jak w ćwiczeniu 7, zamiast wypuszczania powietrza na 

spółgłosce s, śpiewaj na bardzo niskim tonie po kolei głoski a, o, u, e, i, y. Na kaŜdy wydech 

przypada oddzielna głoska. Po wykonaniu trzech skłonów przed kolejnymi trzema naleŜy 

zrobić minutową przerwę. 

Ćw.17 

Wykonaj polecenia zawarte w ćwiczeniu 9, następnie zamiast bezgłośnego wypuszczania 

powietrza dołącz do wydechu artykulację głoski a na lekko obniŜonym głosie. 

Ćw.18 

Zrób głęboki wdech. Na dwie sekundy zatrzymaj powietrze, po czym głośno policz do pięciu, 

ponownie na dwie sekundy wstrzymaj wydech i znów głośno policz do pięciu. Lekko wypuść 

pozostałe powietrze. 

Ćw.19 
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Policz wrony na jednym oddechu: „Pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, 

trzecia wrona bez ogona ... piętnasta wrona bez ogona” itd. Pamiętaj, aby nie wykorzystywać 

oddechu do samego końca. 

Ćw.20 

Policz jajka: „Siedzi kura na koszyku liczy jaja do szyku: pierwsze jajo, drugie jajo, trzecie 

jajo, ... 25 jajo”. Pamiętaj, aby nie wykorzystywać oddechu do samego końca. 

 

c) . Ćwiczenia oddechowe oparte na fragmentach piosenek 

Prawidłowy oddech równieŜ moŜna ćwiczyć wykorzystując fragmenty piosenki. W tekście 

zaznaczone jest  miejsce,w którym naleŜy go wykonać. 

 

Ćw.21  

Przeczytaj wyraźnie tekst piosenki, zwracając uwagę na to, gdzie znajduje się wdech. Do 

zaznaczonego miejsca musisz cały tekst wypowiedzieć na jednym wydechu. Następnie 

wykonuj to samo ćwiczenie śpiewając. Cały czas kontroluj swój oddech  

i zwracaj uwagę na to czy uŜywasz odpowiednio podparcia oddechowego.  

Dzisiaj juŜ Ŝegnamy Was pamiętać będziemy // 
Wszystko co łączyło nas sercem wam dziękujemy// 
Dzisiaj juŜ Ŝegnamy Was nowa drogą juŜ pójdziemy// 
Za to co łączyło nas sercem Wam dziękujemy, sercem Wam dziękujemy, sercem Wam dziękujemy // 
 

Ćw.22  

Ćwiczenie na wydłuŜenie fazy wydechowej. Czytając tekst pieśni jak najdłuŜej wypowiedz 

jak najwięcej słów na jednym wydechu. Zwróć uwagę, aby nie wymawiać końcowych 

wyrazów na ostatnim tchu. To samo ćwiczenie wykonuj śpiewając. Sprawdzaj czy oddech 

jest poprawny. 

U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki, 
Przędą sobie przędą jedwabne niteczki, 
Kręć się, kręć się wrzeciono, wić się tobie wić, 
Ta pamięta lepiej czyja dłuŜsza nić. 
Poszedł do Królewca młodzieniec z wiciną ...// 
 
Celem przedstawionych powyŜej ćwiczeń jest opanowanie umiejętności oddychania 

dynamicznego i uzyskanie odpowiedniego podparcia oddechowego. Są one realizowane w 

pierwszej kolejności, przed ćwiczeniami artykulacyjnymi, dykcyjnymi i głosowymi. 

Prawidłowy oddech ma duŜy wpływ na poprawność ich wykonywania.  

                                                                     
                                                                                                      Opracowanie: Dariusz Sikora 


