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Дихати людина вміє з моменту народження, але дихати правильно, 

виявляється, потрібно ще повчитися. Засновники дихальної гімнастики 

говорять, що «Вміння керувати диханням сприяє вмінню керувати собою». 

Крім того, дихальні вправи для дітей корисні ще й тим, що можуть 

допомогти вилікуватися від деяких хвороб і зміцнити імунітет, стимулюють 

роботу серцево-судинної та нервової систем, а також допомагають 

заспокоїтися, розслабитися і відпочити. 

В групі дітей раннього віку проводимо дихальну гімнастику двічі на 

день. Перший раз після ранкової гімнастики, другий – після гімнастики 

пробудження. Для того, щоб комплекс дихальних вправ був корисним для 

дітей попередньо провітрюється приміщення. В групі раннього віку 

формуються у дітей вміння правильно виконувати вдих і видих. Привчаємо 

дітей дихати тихо, спокійно без зусиль. Навчаємо дітей правильно 

узгоджувати дихання з рухами тулуба. Певний оздоровчий ефект дає дихання 

лівою та првою ніздрями, різними за своїми функціями: дихання лівою 

ніздрьою заспокоює дитину, а дихання правою – збуджує. 

Займаючись з дітьми, не обов’язково виконувати комплекс дихальної 

гімнастики цілком, можна робити кілька підходів і чергувати різні вправи.  

 Вправи на дихання: 

1. Великий – маленький. У положенні стоячи дитина вдихає і тягнеться 

вгору руками, показуючи, який він вже великий. Дитина завмирає в 

такому положенні на 2-3 секунди, а потім, видихаючи, опускає руки 



вниз, присідає і виголошує «ух», ховаючи голову в коліна і показуючи 

який він був маленький. 

2. Дроворуб. Дитина стоїть прямо ноги на ширині плечей зі складеними 

разом руками. Різко, ніби працюючи сокирою, малюк нахиляється вниз 

і «рубає» простір між ногами, вимовляючи «бах». 

3. Паровоз. Імітуючи паровоз, дитина ходить по кімнаті із зігнутими в 

ліктях руками і вимовляє «чух-чух». Попросіть малюка 

прискорити/уповільнити темп, говорити голосно/тихо і 

швидко/повільно. 

4. Гарячий чай. Дитина має подути правильно і повільно. 

5. Жабеня. Малюк уявляє, що він жабеня: присідає, вдихає, стрибає 

вперед і після приземлення вимовляє «ква». 

6. Собачка. Нехай дитина уявить, як дихає собачка. якій спекотно: з 

висунутим язичком вдихаючи і видихаючи. 

7. Вітродуй. Дитина намагається подути сильніше, щоб закрутився 

вітродуй. 

8. Сніжинка. Дайте дитині маленький шматочок ватки, яка буде 

літаючою сніжинкою.попросіть дитину ніжно подути на сніжинку 

округленими губами (як можна довше), а вдихати через ніс.  

 

 


