
Rynolalia (inaczej „nosowanie”)  jest objawem zaburzonej wymowy charakteryzującym się 

dość szczególnym zabarwieniem głosu (zaburzenie rezonansu w mowie).Powoduje  

nieprzyjemne w odbiorze brzmienie mowy. Niewielki stopień zaburzenia powoduje 

nieznaczne wady artykulacji, natomiast w cięższych stanach można spotkać się z 

wymawianiem tylko samogłosek z silną rezonacją nosową. Reszta głosek mowy będzie raczej 

omijana. Tego rodzaju mowa jest mało zrozumiała i dość nieprzyjemna brzmieniowo, 

niekiedy towarzyszą temu grymasy twarzy, którymi pacjenci starają się zmniejszyć przepływ 

powietrza przez nos. 

 

Rodzaje nosowania: 

 nosowanie zamknięte (może je powodować niedrożność jamy nosowo-gardłowej, np. 

przerost trzeciego migdałka), przepływu powietrza nie ma, ale sytuacja jest inna niż 

przy fizjologicznym zamknięciu portu nosogardła przez prawidłowo ruchome 

podniebienie miękkie. Dźwięk, który się tworzy przy nosowaniu zamkniętym, zależny 

jest raczej od braku prawidłowej rezonacji nosowej występującej przy głoskach 

nosowych niż od szczególnej barwy głosu jako całości. 

 

 nosowanie otwarte (przyczyną są najczęściej rozszczepy podniebienia, krótkie 

podniebienie jak też nieprawidłowa praca pierścienia zwierającego gardła), Przy 

nosowaniu zamkniętym przepływu powietrza nie ma, ale sytuacja jest inna niż przy 

fizjologicznym zamknięciu portu nosogardła przez prawidłowo ruchome podniebienie 

miękkie. Dźwięk, który się tworzy przy nosowaniu zamkniętym, zależny jest raczej od 

braku prawidłowej rezonacji nosowej występującej przy głoskach nosowych niż od 

szczególnej barwy głosu jako całości. 

 

 nosowanie mieszane rodzaj nosowania, podczas którego występują zaburzenia 

rezonansu głosek wynikające z jednoczesnego występowania przyczyn związanych ze 

stanem chorobowym jam nosa i/lub nosogardzieli oraz przyczyn powodujących 

niemożność oddzielenia jamy ustnej od nosowej. 

 

Terapia logopedyczna nosowania prawdopodobnie polegać będzie na wyeliminowaniu 

utrwalonego nawyku kierowania powietrza przez nos zamiast przez usta podczas mówienia. 

Dodatkowo wykonywane mogą być ćwiczenia usprawniające pracę podniebienia miękkiego 

oraz okolic. Logopeda włączyć może do terapii także usprawnianie motoryki oraz pracę nad 

prawidłowym torem oddechowym. 

Ćwiczenia przy nosowaniu: 

1. Swobodny wdech i wydech przez nos. 

2. Swobodny wdech i wydech przez nos z zamykaniem palcem na zmianę jednej i 

drugiej dziurki od nosa. 

3. Głęboki wdech przez nos, wydech przez usta. Przy pierwszym powtórzeniu zaciska się 

palcami nos, ale następnie pacjent próbuje wykonać to ćwiczenie bez zaciśnięcia 

skrzydełek nosa. 

4. Wdech przez usta, wydech przez nos. 



5. Wdech i wydech przez usta (z zaciśniętym nosem i nie). Jeśli powietrze ucieka przez 

nos, należy pacjentowi zwrócić na to uwagę. Można w tym celu wykorzystać 

fonendowód lub piórko przystawione pod nos. 

6. Dmuchanie przez usta, np. na piórka; płatki kwiatów z materiału, papierki, kulki, 

piłeczki pingpongowe, szklane itp., świeczki małe typu tealight i większe, wiatraczki, 

łódki na wodzie, w instrumenty muzyczne (piszczałki, gwizdki, harmonijki, flety, 

trąbki itp.), balony. Uwaga! Najpierw zdmuchuje się np. świeczkę, papierek, kulkę, 

następnie dmucha się delikatnie i długo, tak aby płomień świecy „tańczył”, kulka 

przesuwała się stale itd. W przypadku ucieczki powietrza przez nos postępuje się tak, 

jak opisano w ćw. 3. i 5. 

7. Ziewanie. 

8. Ziewanie z wydawaniem dźwięku [a]. 

9. Wykonanie wdechu i zatrzymanie powietrza w jamie ustnej przy przygryzionym 

zębami języku. 

10. Chrząkanie, kasłanie przy języku wsuniętym między zęby. Uwaga! Ćwiczenie 

powinno uruchamiać przede wszystkim podniebienie, a nie gardło i krtań! 

11. Naśladowanie chrapania podczas wdechu i wydechu (jak przy ćw. 10.). 

12. Naśladowanie zachowania jak przy płukaniu gardła wodą. 

13. Płukanie gardła wodą (zaleca się codzienne przyzwyczajenie, płukanie wodą po 

umyciu zębów, przez cały okres terapii, a nawet przez całe życie). 

14. Picie przez słomki różnej długości i grubości (im dłuższa i szersza, a napój gęstszy, 

tym trudniej). 

15. Siłowe, powolne połykanie (typu dorosłego, z uniesionym przodem języka do 

podniebienia twardego w okolicę wału dziąsłowego i wewnętrznej strony górnych 

zębów siecznych). 

16. Wciąganie powietrza przez rurkę i utrzymywanie n... 
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