
PRZY CHOROBACH

FIZJOTERAPIA
 ODDECHOWA

UKŁADU ODDECHOWEGO*

*np. zapalenie płuc, POChP, astma
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Pamiętaj

Rozgrzewka

1. Wdech rób nosem, a wydech lekko przymkniętymi ustami. Wydech powinien trwać 3 razy
dłużej niż wdech

2. Do ćwiczeń nie wykorzystuj balonika, ponieważ jest to zamknięta przestrzeń, w której powstaje
duży opór wydychanego powietrza i znacznie zwiększa się ciśnienie śródpęcherzykowe

3. W ćwiczeniu 6 i 7 osoby, które umieją oddychać wykorzystując pracę przepony (czyli kiedy
podczas wdechu do góry podnosi się brzuch, a nie klatka piersiowa) powinny dłońmi stawiać
opór brzuchowi podczas wdechu i unoszenia przepony

Pozycja wyjściowa: siedzenie na brzegu krzesła, plecy 
proste, kończyny dolne w lekkim rozkroku.
Ruch: uniesienie kończyn górnych do góry z jednoczesnym 
wdechem, opuszczenie z wydechem.
Liczba powtórzeń: 3 razy

Pozycja wyjściowa: siedzenie na brzegu krzesła, plecy 
proste, kończyny dolne w lekkim rozkroku, dłonie na 
barkach. 
Ruch: krążenia ramionami w przód i tył.
Liczba powtórzeń: po 5 razy w przód i w tył 

Pozycja wyjściowa: siedzenie na brzegu krzesła, plecy 
proste, kończyny dolne w lekkim rozkroku, dłonie złączone 
za plecami. 
Ruch: uniesienie kończyn górnych do tyłu z jednoczesnym 
wdechem, opuszczenie z wydechem.
Liczba powtórzeń: 3 razy 
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Pozycja wyjściowa: siedzenie na brzegu krzesła, plecy 
proste, kończyny dolne w lekkim rozkroku, dłonie splecione, 
kończyny górne ułożone po lewej stronie kończyn dolnych, 
lekki skręt tułowia w lewą stronę.
Ruch: przeniesienie kończyn górnych do góry po skosie 
(w prawy górny róg) z jednoczesnym lekkim skrętem 
tułowia w prawą stronę z wdechem. Powrót do pozycji 
wyjściowej z wydechem.
Zmiana strony.
Liczba powtórzeń: po 3 razy w prawą i w lewą stronę

Pozycja wyjściowa: stanie za krzesłem, kończyny dolne 
w lekkim rozkroku, dłonie oparte o krzesło.
Ruch: skręt tułowia i lewej kończyny górnej do tyłu 
z jednoczesnym wdechem, powrót z wydechem. Zmiana 
strony.
Uwaga! Biodra są cały czas nieruchomo w jednej linii, 
rotacja zachodzi tylko w kręgosłupie.
Liczba powtórzeń: po 3 razy na stronę

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny dolne 
ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, stopy na 
podłodze. Dłonie splecione na brzuchu.
Ruch: wdech nosem z jednoczesnym uniesieniem brzucha 
i dłoni do góry, długi wydech przez przymknięte usta 
z jednoczesnym opadaniem brzucha i dłoni.
Liczba powtórzeń: 3 razy
W nauce pracy przepony (unoszenia i opuszczania brzucha 
bez pracy klatki piersiowej) może pomóc położenie 
woreczków z piaskiem po bokach klatki piersiowej. 
Woreczki powinny być nieruchome podczas oddychania.

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny dolne 
ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, stopy na 
podłodze, jedna dłoń położona na brzuchu, druga na 
klatce piersiowej.
Ruch: wdech nosem z jednoczesnym uniesieniem brzucha 
i dłoni do góry (dłoń na klatce piersiowej nie podnosi 
się do góry), długi wydech przez przymknięte usta 
z jednoczesnym opadaniem brzucha i dłoni. 
Liczba powtórzeń: 3 razy

Ćwiczenia główne



8 Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny dolne 
ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, stopy na 
podłodze, kończyny górne wzdłuż tułowia. Na brzuchu 
położony woreczek z piaskiem o masie ok. 3 kg (po 
tygodniu można zwiększyć jego masę do 4 kg, a po dwóch 
tygodniach do 5 kg).
Ruch: wdech nosem z jednoczesnym uniesieniem brzucha 
i woreczka do góry, długi wydech przez przymknięte usta 
z jednoczesnym opadaniem brzucha i woreczka. 
Klatka piersiowa nieruchoma.
Liczba powtórzeń: 3 razy

9 Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny dolne 
ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, stopy na 
podłodze, kończyny górne ułożone pod głową.
Ruch: wdech nosem z jednoczesnym uniesieniem 
brzucha do góry, długi wydech przez przymknięte usta 
z jednoczesnym opadaniem brzucha. 
Klatka piersiowa nieruchoma.
Liczba powtórzeń: 3 razy

10 Pozycja wyjściowa: siedząc na krześle z kończynami 
dolnymi w lekkim rozkroku i prostymi plecami, owiń luźno 
nieelastyczną opaskę dokoła siebie, trzymając oba jej końce 
z przodu po skosie (prawą ręką trzymaj lewy koniec, 
a lewą prawy).
Ruch: wdech nosem z jednoczesnym uwypukleniem 
brzucha, długi wydech przez przymknięte usta 
z jednoczesnym wciągnięciem brzucha i lekkim 
krzyżowaniem taśmy i oddalaniem od siebie jej końców.
Podczas wdechu trzymaj taśmę luźno. 
Liczba powtórzeń: 3 razy

11 Pozycja wyjściowa: siedząc przy stole z kończynami 
dolnymi w lekkim rozkroku i prostymi plecami, ustaw
zapaloną świeczkę przed sobą (w odległości 15 cm). 
Dłonie połóż na brzuchu.
Ruch: wdech nosem z jednoczesnym uwypukleniem 
brzucha i dłoni, długi wydech przez przymknięte usta 
z jednoczesnym wciągnięciem brzucha i lekkim dociskiem 
dłoni na brzuch. Wydech skieruj na płomień świecy, ale 
siła wydechu nie powinna zgasić płomienia.
Klatka piersiowa powinna być nieruchoma. 
Liczba powtórzeń: 3 razy
Uwaga! Z czasem należy odsuwać świeczkę od siebie 
o ok. 8-10 cm dziennie, dochodząc do odległości 100 cm.



12 Pozycja wyjściowa: siedząc przy stole z kończynami 
dolnymi w lekkim rozkroku i plecami prostymi, ustaw 
przed sobą słoik z wodą i słomką do napojów. Dłonie 
połóż na brzuchu.
Ruch: wdech nosem z jednoczesnym uwypukleniem 
brzucha i dłoni, długi wydech przez słomkę przez 
przymknięte usta z jednoczesnym wciągnięciem brzucha 
i lekkim dociskiem dłoni na brzuch. Wydychanie powietrza 
przez słomkę do słoika z wodą powoduje pojawienie się 
niewielkich bąbli.
Klatka piersiowa powinna być nieruchoma.
Liczba powtórzeń: 3 razy
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Pozycja wyjściowa: siedzenie na krześle, kończyny dolne 
w lekkim rozkroku, plecy proste, dłonie splecione na 
brzuchu.
Ruch: wdech nosem z jednoczesnym uwypukleniem 
brzucha i dłoni, długi wydech połączony z gwizdaniem 
i lekkim dociskiem dłoni na brzuch. 
Liczba powtórzeń: 3 razy

14
Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, kończyny dolne 
ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy na 
podłożu. Taśma elastyczna przywiązana do nogi od stołu, 
końce taśmy w dłoniach za głową.
Ruch: wdech nosem i ściągnięcie taśmy w dół 
z jednoczesnym wydechem ustami i wciąganiem brzucha, 
powrót do pozycji wyjściowej.
Liczba powtórzeń: 5 razy

15
Pozycja wyjściowa: leżenie na lewym boku, kończyny 
dolne ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, lewa 
dłoń nieruchomo trzyma jeden koniec taśmy, prawa dłoń 
za głową trzyma drugi, głowa leży na poduszce.
Ruch: wdech nosem, ściągnięcie końca taśmy z prawej ręki 
w dół z jednoczesnym wydechem ustami i wciąganiem 
brzucha, powrót do pozycji wyjściowej. Zmiana strony.
Liczba powtórzeń: po 5 razy na każdą stronę 

Zakończenie



Opracowanie merytoryczne: mgr Ewa Smoleń, 
fizjoterapeutka Medicover

16 Pozycja wyjściowa: leżenie na boku, kończyny dolne 
ugięte w stawach kolanowych i biodrowych, lewa dłoń 
na prawym kolanie, prawa ręka prosta nad głową, głowa 
leży na poduszce.
Ruch: powolny obrót w kierunku na plecy do pierwszego 
momentu delikatnego rozciągania mięśni w okolicy klatki 
piersiowej, obręczy barkowej i pleców. Zatrzymanie ruchu 
na 15 sekund. Powolny powrót do pozycji wyjściowej. 
Spokojny oddech przez nos podczas całego ćwiczenia.
Zmiana stronę.
Liczba powtórzeń: po 3 razy na każdą stronę 

17 Pozycja wyjściowa: na plecach, kończyny górne proste 
za głową, kończyny dolne proste w stawach biodrowych 
i kolanowych.
Ruch: Chwyć lewą dłonią prawy nadgarstek, zegnij lewą 
nogę i połóż lewą stopę po zewnętrznej stronie prawego 
kolana. Delikatnie pociągnij prawą rękę przesuwając 
kończyny górne i tułów w lewą stronę, kończyny dolne 
przesuń w lewą stronę. Prowadź ruch do momentu 
pierwszego delikatnego rozciągania mięśni kończyn 
i tułowia po lewej stronie. Zatrzymaj na 15 sekund. Wróć 
powoli do pozycji wyjściowej. Oddychaj spokojnie przez 
nos podczas całego ćwiczenia. Zmień strony.
Liczba powtórzeń: po 3 razy na każdą stronę

18

Pozycja wyjściowa: siedzenie na poduszce w wygodnej 
pozycji, np. w pozycji siadu skrzyżnego, na macie do 
ćwiczeń (dla wygody można oprzeć plecy o ścianę), dłonie 
położone pod pośladkami.
Ruch: wdech nosem (brzuch lekko rośnie), długi wydech 
lekko przymkniętymi ustami (brzuch opada).
Liczba powtórzeń: 3 razy




