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1. Gimnastyka buzi i języka. Ważną rolę w procesie wspierania rozwoju mowy u 

dziecka pełnią ćwiczenia artykulacyjne. Powinny być one wykonywane bardzo dokładnie, 

bez pośpiechu. Należy pamiętać, aby czas trwania i liczbę powtórzeń dostosować do 

indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie warg 

● przesadne, głośne i dokładne wymawianie naprzemienne samogłosek: e-o-e-o-e-o 

(naśladujemy karetkę pogotowia), i-o-i-o-i-o (zabawa w naśladowanie osiołka), e-u-

e-u-e-u (naśladowanie straży pożarnej);

● "Pajacyki" - naśladowanie min wesołego i smutnego pajacyka;

●  „Wielbłąd” - zakładanie dolnej wargi na górną i odwrotnie - górnej na dolną;

● "Króliczek" - wysuwanie warg do przodu (wargi ściągnięte) i przesuwanie w kąciki ust: w 

prawo, w lewo, tak jakby królik chrupał marchewkę;

● „parskanie” - naśladowanie odgłosu zmęczonego konika, lub warkotu samochodu;

● „całuski dla mamy”, czyli głośne cmokanie ściągniętymi w dzióbek wargami;

● nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza do drugiego (tak jakbyśmy płukali 

buzię wodą),

● nadmuchiwanie baloników, puszczanie baniek mydlanych;

● „Chudzinka” - wciąganie policzków do jamy ustnej;

● „Wąsy" - utrzymywanie słomki lub kredki między nosem a górną wargą;

● „Rybka" - powolne otwieranie i zamykanie warg wysuniętych do przodu;

● „Ptaszki" - wysuwanie do przodu mocno ściągniętych warg, gwizdanie przy ich lekkim 

rozchyleniu.

            Ćwiczenia języka 

● „Zziajany piesek" - wysuwanie języka daleko na brodę;

●  "Kotek" oblizywanie warg, mlaskanie, naśladowanie ruchu picia mleka z miseczki

● „Jaszczurka" - zjadanie okruszków, płatków kukurydzianych, posypki z talerzyka 

posługując się tym razem tylko czubkiem języka, 

● unoszenie języka wysoko w kierunku nosa;



● „Broda i wąsy" - sprawdzanie językiem, czy nie rośnie nam broda i wąsy, 

● „Liczenie ząbków" - unoszenie czubka języka do górnych i dolnych zębów, 

dotykanie, „liczenie” językiem poszczególnych zębów;

●  „Dentysta" - sprawdzanie językiem, czy w ząbkach nie ma dziur;

● „Wahadełko" - kierowanie języka w kąciki ust bez dotykania warg i zębów;

●  „Wesoły źrebak” - kląskanie językiem (naśladowanie stukotu końskich kopyt

● „Malowanie sufitu" - przesuwanie czubka języka od zębów do podniebienia 

miękkiego, tak jakby język był pędzelkiem i malował w buzi sufit;

          

Ćwiczenia oddechowe 

● Dmuchanie na świecę w taki sposób, aby płomień wyginał się, ale nie zgasł

● Puszczanie baniek mydlanych. Zachęcanie do wykonania jak największej bańki 

mydlanej,

●  Dmuchanie przez rurkę na lekkie przedmioty;

● „Gotowanie wody” - dmuchanie przez rurkę zanurzoną w wodzie tak, aby tworzyły 

się pęcherzyki powietrza na jej powierzchni;

● „Chuchanie na zamarznięta szybę” – wciąganie powietrza nosem a następnie 

chuchanie jak najdłużej tak, by zaparowała;

● „Chuchanie na zamarznięte ręce” – tak, aby poczuć na nich ciepło;

● „Wąchanie kwiatów” – powolne wciąganie powietrza nosem, czynność powtarzamy 

kilkakrotnie ( można też wąchać perfumy lub inne zapachy);

● „Dmuchawce - latawce” – wciąganie powietrza nosem i dmuchanie jak najdłużej na 

dmuchawiec;

W zabawny sposób możemy pomóc naszym dzieciom w zdobywaniu sprawności prawidłowej 

artykulacji. Wykorzystujmy też naturalne sytuacje życiowe, które w sposób nieuświadomiony 

przyczyniają się do wzmocnienia mięśni języka, warg czy pozostałych narządów mowy i tym 

samym dadzą dziecku radość z mówienia. 

POWODZENIA!!




