
SAMODZIELNIE

DMUCHAM NOS!
-nauka dmuchania nosa krok po kroku-

No
salek poleca!



robię wdech i wydech nosem

dmucham delikatnie i mocno

dmucha jedna dziurka, dmucha 

druga dziurka

mam chusteczki i z nich 

korzystam

pilnuję oddychania nosem

spis:



ćwiczenia wykonujemy, gdy jesteśmy 

zdrowi!

uczymy się dmuchać nos na zdrowym i 

czystym nosie!

wszystkie zadania i ćwiczenia w których 

musimy oddychać nosem wykonujemy tylko 

jak jesteśmy zdrowy!

stopniujemy zadania i trudność- jedno 

zadanie na jeden dzień.

ważne:



Połóż się wygodnie na plecach. Proste nogi ręce na brzuchu.  Zrób wdech
nosem- powoli i głęboko, a następnie powoli wydech. Postaraj się poczuć jak
powietrze unosi Twój brzuszek podczas wdechu.



Połóż się wygodnie na plecach. Proste nogi ręce na brzuchu.  Zrób wdech
nosem- powoli i głęboko, a następnie powoli wydech. Postaraj się podczas
leżenia wysłuchać jak najwięcej dźwięków otoczenia- zapamiętaj je i narysuj/
napisz w chmurkach co udało CI się wysłuchać.



Rysuj po śladzie- (kilka razy) a przez cały czas pamiętaj o oddychaniu
noskiem! Możesz wykorzystać szpatułkę między ustami, aby buzia na pewno
się nie otworzyła.



Potnij lub porwij na malutkie kawałeczki pski papieru lub bibułę. Rozłóż je na
dmuchawcu. Teraz przy pomocy nosa zdmuchnij kawałeczki z kartki. Wdech
nosem i mocny wydech nosem!



Udekoruj tort. Przez cały czas pilnuj oddychania nosem! Zapalmy teraz
świeczki- na każdą świeczkę połóż kawałek papierka/bibuły, aby wyglądały
jak zapalone. Teraz pomyśl życzenie i za pomocą nosa jak najmocniej
zdmuchnij świeczki Wdech nosem i mooocny wydech nosem.



Pokoloruj jesienne liście odpowiednimi kolorami. Pilnuj oddychania noskiem.
Posyp kartkę papierowym konfetti. Teraz czas na jesienne porządki. Twój nos
będzie dmuchawa do liści. Zdmuchnij za jego pomocą wszystkie liście z
kartki.



Wiesz, że każda dziurka w nosie może robić wdech i wydech samodzielnie?
Zatkaj jedną dziurkę i zrób wdech i wydech tylko jedną. A teraz zamiana! Czas
na druga dziurkę. Zrób tak po 10 wdechów i wydechów.



Pokoloruj i wytnij latawce- pamiętając o oddychaniu noskiem. Połóż je na
kartce i za pomocą jednej dziurki dmuchaj w latawiec aby szybował po niebie.
Po kilku próbach zamień dziurkę od nosa.



Każdy lubi bańki mydlane! Spróbuj dmuchnąć bańki nosem! Najpierw obiema
dziurkami. A później utrudniamy zadanie- dmuchamy tylko jedną dziurką
naraz. Narysuj na kartce duuuużo baniek! Przez cały czas oddychaj nosem.



Złap chusteczkę higieniczną w małej odległości od noska. Teraz weź głęboki
wdech i mocny wydech, tak aby chusteczka się poruszyła. Zrób tak kilka razy.
Udekoruj chusteczkę przenosząc kółeczka za pomocą słomki (pilnuj, aby
słomka była między wargami, a nie zębami). 



Czas na małe zawody. Zobaczymy kto najmocniej dmuchnie w chusteczkę i
najwyżej ją uniesie na pomocą dmuchnięcia. Weź chusteczkę za róg  i przyłów
w pobliżu nosa. Na raz, dwa, trzy dmuchamy jak najmocniej, aby chusteczka
mocno uniosła się do góry. NIE PUSZCZAJ CHUSTECZKI!  Kto wygrał?
Udekoruj pudełko chusteczek, wytnij i przyklej i widocznym miejscu- pamiętaj,
aby podczas kichania lub kataru sięgać po chusteczki higieniczne.



Dziś ćwiczenie dmuchania nosa! Przykładamy chusteczkę do nosa (jeśli jest to
trudne, mogą pomóc nam rodzice). Weź głęboki wdech i mocny wydech
nosem. Teraz zatkamy jedną dziurkę i znów mocny wydech! Teraz druga
dziurka. Super! Tak właśnie czyścimy nos gdy mamy katar!  Na koniec zrób na
na kartce kilka kleksów atramentem lub farbą i za pomocą słomki dmuchaj w
kleksiki, aby rozeszły się po całej chusteczce, Powstaną cudowne wzory!



Rysuj po śladzie- (kilka razy) a przez cały czas pamiętaj o oddychaniu
noskiem! Możesz wykorzystać szpatułkę między ustami, aby buzia na pewno
się nie otworzyła.



Rysuj po śladzie- (kilka razy) a przez cały czas pamiętaj o oddychaniu
noskiem! Możesz wykorzystać szpatułkę między ustami, aby buzia na pewno
się nie otworzyła.



Rysuj po śladzie- (kilka razy) a przez cały czas pamiętaj o oddychaniu
noskiem! Możesz wykorzystać szpatułkę między ustami, aby buzia na pewno
się nie otworzyła.



Połóż się wygodnie na plecach i zrelaksuj. Włącz muzykę i uważnie się w nią
wsłuchaj. Spróbuj przez cały utwór oddychać nosem. Jak długo udało Ci się
skupić na muzyce? Zapisz swój czas przy zegarze i spróbuj codziennie go
przedłużać. 



Pokoloruj mandale. Możesz to zrobić podczas słuchania dźwięków natury lub
muzyki klasycznej. Pamiętaj, aby buzia była zamknięta a nos oddychał.


