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ĆWICZENIA MOTORYKI I KINESTETYKI NARZĄDÓW MOWY 

 

ĆWICZENIE JĘZYKA: 

- wysuwanie języka: język szeroki i wąski 

- kierowanie języka w kąciki ust, w prawo i w lewo, przy szeroko otwartych ustach 

- dotykanie językiem zębów dolnych i górnych oraz każdego po kolei 

- oblizywanie, ruchem okrężnym, warg i zębów 

- przesuwanie języka zza górnych zębów do podniebienia miękkiego 

PIONIZACJA czyli unoszenie języka do wałka dziąsłowego (okolice za górnymi siekaczami, 

miejsce, w którym wymawiamy głoskę „l”):  

-   „góra – dół” – dziecko otwiera usta, podnosi język do wałka dziąsłowego, a następnie  

opuszcza za dolne zęby; ćwiczenie wielokrotnie powtarzamy 

- „malowanie podniebienia” – dziecko przesuwa język po podniebieniu 

- „zlizywanie” czubkiem języka z wałka dziąsłowego (górka za górnymi zębami) kawałka 

rozmiękczonej czekolady, miodu, nutelli, serka lub dżemu 

- zdrapywanie” z wałka dziąsłowego czubkiem języka. Przykleić do wałka dziąsłowego 

kawałeczek opłatka lub chrupka. „Odklejać” czubkiem języka, przy otwartej buzi 

- trzymanie między wałkiem dziąsłowym a czubkiem języka drażetki, rodzynki, kawałka 

chleba, wafelka, ciastka lub parówki,  przy otwartej buzi. Proponuję zabawę: „Kto dłużej 

utrzyma? 

- trzymając czubek języka „przyklejony” do podniebienia tuż za zębami otwierać i zamykać 

buzię 



- „zaczarowany język” – przytrzymywanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu 

przy szeroko otwartych ustach 

 - wysuwanie warg do przodu, a następnie naprzemienne ich otwieranie i zamykanie – 

naśladowanie „pyszczka rybki” 

- udawanie picia przez słomkę soku 

- rozciąganie warg do uśmiechu - naprzemienny uśmiech z pokazywaniem zębów, a następnie   

z zasłanianiem ich wargami 

- wymawianie słów zawierających głoskę „l”,  np. Lola lula lalę, lala lubi lukier, Lila liże 

lizaka i lody 

- „gumowy język” – dziecko dotyka czubkiem języka wałka dziąsłowego, w tym samym 

czasie porusza żuchwą (dolną szczęką) - w dół i w górę, rozciąga język 

- „huśtawka” - przy otwartej buzi podnosić i opuszczać czubek języka – język jest za zębami 

górnymi i dolnymi,  nie może on wysuwać się przed zęby! 

 -  „świnka” - mlaskanie 

 - „konik stuka kopytkami” – kląskanie 

 - „glonojad” - przyssać czubek języka do podniebienia tuż za zębami – przy otwartej buzi,  

Przy okazji wyjaśniamy znaczenie nowych słów dziecku. 

UWAGA DO ARTYKULACJI: jeżeli dziecko ma problemy z artykulacją szeregu głosek tzw. 

„syczących” (s, z. c, dz) – język może być „przyssany” częściej za dolnymi zębami, jeżeli 

dziecko ma problemy z artykulacją głosek tzw. „szumiących” (sz, ż/rz, cz dż) język pozostaje 

częściej w pozycji za górnymi zębami. 

 

 

 

 

 



 

 

ĆWICZENIA MIĘŚNIA OKRĘŻNEGO WARG: 

Ćwiczenia warg są niezbędne w terapii wymowy wielu głosek, np. f, w, p, b. Te głoski łatwo 

się wywołuje. Problemy artykulacyjne  zauważamy częściej w wymowie głosek szeregu 

ciszącego, syczącego oraz szumiącego. 

 W wymowie głosek szumiących (sz, ż, cz, dż) - wargi układają się w tzw. „ryjek”/ „dzióbek” 

– są lekko kwadratowe.  

W wymowie głosek ciszących (ś, ź, ć, dź) wargi układają się w tzw. „mniejszy ryjek” , ale 

towarzyszy mu też lekki uśmiech. 

W wymowie głosek syczących (s, z, c, dz) wargi są spłaszczone, tzw. „uśmiech”. 

Ważne jest aby zęby były „razem”, ale nie zaciśnięte! 

 

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA: 

- szerokie zamykanie i otwieranie ust 

- wysuwanie warg do przodu („dzióbek”) i rozchylanie ich 

- rozciąganie warg poprzez ciągnięcie kącików ust, przy płasko złączonych wargach (jak przy 

samogłosce „i”) 

- układanie dolnej wargi na górą oraz górnej na dolną 

- „balonik” - nadymanie policzków, usta ściągnięte (dla urozmaicenia bawimy się   

w baloniki, które "pękają" przekłute palcami ) 

- „całuski” - cmokamy posyłając do siebie buziaki 

 - „niejadek” - usta wciągamy w głąb jamy ustnej 

- „zmęczony konik” - parskanie wargami 



- „podwieczorek pieska” - chwytanie ustami drobnych cukierków, chrupek, kawałków skórki 

chleba itp.  

- „kto silniejszy?” - napinanie warg w pozycji rozciągniętej:  dwie osoby siedzące naprzeciw 

siebie trzymają ustami kartkę papieru i każdy ciągnie  w swoją stronę.  Uwaga - dajmy 

dziecku szansę wygrania zawodów. 

- „rybka” - powolne otwieranie i zamykanie warg tworzących kształt koła, zęby "zamknięte”  

- „świnka” - wysuwanie obu warg do przodu, udając ryjek świnki 

- „wąsy” - wysuwanie warg jak przy wymawianiu samogłoski „u”.  

Proponuję położenie na górnej wardze słomki lub ołówka i próby jak najdłuższego 

utrzymania (pomiędzy wargami a nosem). 

- „drzwi do domu” - buzia to domek krasnoludka, a wargi to drzwi do domku. Pokaż jak 

„drzwi” - wargi ściągnięte do przodu otwierają się i zamykają. 

- „straż pożarna” - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e o, i u, a u 

- „suszarka” - utrzymywanie przy pomocy warg słomki, wciąganie powietrza nosem, 

wydychanie przez słomkę na dłoń (odczuwanie ciepłego strumienia powietrza) 

- „pojazdy” - naśladowanie poprzez wibrację warg warkotu motoru, helikoptera, samochodu 

itp. 

- „zjadacz makaronu” - stopniowe wciąganiu do ust nitki makaronu (powoli coraz dłuższej). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO:  

Proponuję różne zabawy  oparte na naśladowaniu osoby dorosłej: 

- „ziewanie”- wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej, język spoczywa na 

dnie jamy ustnej 

- „płukanie” gardła ciepłą wodą  

- „lekki kaszel” - język wysunięty 

- „chrapanie” na wdechu i wydechu 

- głębokie oddychanie przez jamę ustną przy zaciśniętych nozdrzach i przez nos przy 

zamkniętych ustach 

-  wymawianie połączonych głosek tylnojęzykowych zwartych z samogłoskami np. /ga/, /go/, 

/ge/, /gu/, /gi/, /gą/, /gę/, tak samo wymawiamy głoskę /k/ 

- wypowiadanie sylab w połączeniu z głoską /k/, potem z /g/ na końcu 

przedłużamy zwarcie, np.: /ak/, /ok./, /uk/, /ek/, /yk/, /ik/, /ąk/, /ęk/ 

- „nabrać” powietrze nosem i „zatrzymać” je w jamie ustnej, policzki „nadęte”, nos zatkać i 

nadymać policzki, następnie „połknąć” powietrze. 

Dzieciom po przebytych operacjach rozszczepu podniebienia zaleca się także masaż, może on 

być wykonywany palcami lub szpatułką, masowanie zaczynamy od środka podniebienia 

twardego, masaż wykonujemy przed jedzeniem, gdy żołądek jest pusty, wywołujemy odruch 

wykrztuśny, powoduje to napięcie mięśni zwierających pierścienia gardłowego, podczas 

masażu wymawiamy samogłoskę /a/. 

Nie polecam wykonywania ćwiczenia bez instruktażu lekarza lub logopedy.  

 

 

 

 



ĆWICZENIA SZCZEKI DOLNEJ 

 

- opuszczanie i unoszenie dolnej szczęki, wymawianie szeroko samogłoski /a/ i przechodzenie 

do wymawiania /a/ połączonego z głoską /s/ 

- chwytanie górnej wargi dolnymi zębami  

- naśladowanie ziewania 

- duży wdech nosem i wydech ustami przy jednoczesnej artykulacji samogłoski  /a/ i potem 

/o/ 

- ruchy szczęki dolnej w prawo i w lewo, z wyraźnym zaznaczeniem pozycji środkowej. 

Ćwiczenie to wykonuje się w 4 fazach: wychylenie w prawo, powrót do pozycji środkowej, 

wychylenie w lewo, powrót do pozycji środkowej.  

Ćwiczenie to powinno być wykonywane najpierw przy rozchylonych potem przy 

zamkniętych wargach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĆWICZENIA ŻUCHWY 

 

-„zamykanie i otwieranie domku” - szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu głoski /a/, 

zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom 

- „grzebień” - wysuwnie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej wardze 

- „krowa„ - naśladowanie przeżuwania 

- „guma do żucia” - żucie gumy lub naśladowanie żucia 

- cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze i brodzie 
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