
ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE WĘDZIDEŁKO PODJĘZYKOWE 

 I WSPOMAGAJĄCE PIONIZACJĘ JĘZYKA 
  

1. Naśladowanie ruchów języka żmii (język ruchliwy, szybko wysuwa się na wszystkie strony). 

  

2. Naśladowanie picia mleka przez kota. 

  

3. Oblizywanie końcem języka wargi dolnej, wargi górnej (suchej posmarowanej pastą czekoladową). 

  

4. Oblizywanie końcem języka miejsc pod wargą dolną (na całej jej długości suchej  

i posmarowanej czekoladą). 

  

5. Oblizywanie końcem języka miejsc tuż nad wargą górną- jak wyżej. 

  

6. Naprzemienne oblizywanie miejsc tuż nad wargą górną i dolną. 

  

7. Kilkakrotne oblizywanie warg ruchem okrężnym. 

  

8. Kilkakrotne oblizywanie miejsc wokół ust (raz w jedną, raz w drugą stronę). 

  

9. Dotykanie czubkiem języka kącików ust. 

  

10. Zlizywanie końcem języka masy czekoladowej z prawego i lewego kącika ust. 

  

11. Zabawa "Gimnastyka języka"- nasze języki są dobrymi sportowcami i za chwilę pójdą na trening, 

  

12. Będą ćwiczyć swoją sprawność: na raz- język wysuwa się na dół, na wargę dolną, na dwa- unosi się na 

wargę górną, na trzy- dotyka lewego kącika ust, na cztery- dotyka prawego kącika ust. Ćwiczenie 

powtarzamy kilkakrotnie. 

  

13. Szukanie końcem języka brody. 

  

14. Masowanie językiem brody. 

  

15. Oblizywanie brody wysmarowanej np. masą czekoladową. 

  

 

Przykłady zabaw oddechowych i usprawniających artykulatory. 

Ćwiczenia warg i policzków. 

1. Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony jamy ustnej na 

drugą – wargi złączone. 

Zmiana: 

-         nadymanie policzków z uwolnieniem nagromadzonego w jamie ustnej powietrza; schodzące 

powietrze powoduje szmer, który przypomina wymowę głoski p, 

-         nadymanie policzków i zatrzymanie powietrza w jamie ustnej – następuje oddychanie przez 

nos – bez zmiany położenia warg i policzków, 

-         nadmuchiwanie gumowych zabawek, baloników, puszczanie baniek mydlanych, gra na 

grzebieniu, 

2. Zajączek – wciąganie policzków do jamy ustnej, policzki ściśle przylega do łuków zębowych, wargi tworzą 

„zajęczy pyszczek”. 

3. Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu – jak przy cmoknięciu. 

Następnie cmoki na  boki oraz góra i dół. 
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4. Mam wąsy – utrzymanie słomki między nosem a górną wargą. 

5. Kto wygra ? Prowadzący opowiada o zwierzętach: koniu, psie, który organizował konkurs na najpiękniejszy 

uśmiech – kąciki ust maksymalnie oddalone do tyłu, zęby mocno zaciśnięte (jedno zwierzątko uśmiecha się 

szeroko, drugie tylko jednostronnie naprzemiennie lewa i prawa strona, trzecie szczerzy kły) 

6. Nic nie powiem – mocne zaciśniecie rozciągniętych warg. 

7. Rybka – wargi wysunięte do przodu, powolne otwieranie i zamykanie warg – tworzenie kształtu koła. 

8. Pajac – wesoła mina: wargi złączone, kąciki uniesione do góry, smutna mina: wargi złączone, kąciki 

opuszczone w dół. 

9. Ptaszki – wargi mocno ściągnięte, wysuwamy do przodu, lekko otwarte – gwiżdżą: fiu, fiu.. 

10. Parskanie. 

11. wymawiamy bezgłośnie samogłoski: [i], [u] potem [a] [o] [y] [e] 

 Ćwiczenia języka 

1. Łakomy mis – oblizywanie warg (szeroko otwarte) ruchem okrężnym – w prawo i w lewo. 

2. Bawimy się w chowanego – wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej; język wykonuje 

poziome ruchy ze skrajnej pozycji przedniej do skrajnej tylnej. 



ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE WĘDZIDEŁKO PODJĘZYKOWE 

 I WSPOMAGAJĄCE PIONIZACJĘ JĘZYKA 
  

1. Naśladowanie ruchów języka żmii (język ruchliwy, szybko wysuwa się na wszystkie strony). 

  

2. Naśladowanie picia mleka przez kota. 

  

3. Oblizywanie końcem języka wargi dolnej, wargi górnej (suchej posmarowanej pastą czekoladową). 

  

4. Oblizywanie końcem języka miejsc pod wargą dolną (na całej jej długości suchej  

i posmarowanej czekoladą). 

  

5. Oblizywanie końcem języka miejsc tuż nad wargą górną- jak wyżej. 

  

6. Naprzemienne oblizywanie miejsc tuż nad wargą górną i dolną. 

  

7. Kilkakrotne oblizywanie warg ruchem okrężnym. 

  

8. Kilkakrotne oblizywanie miejsc wokół ust (raz w jedną, raz w drugą stronę). 

  

9. Dotykanie czubkiem języka kącików ust. 

  

10. Zlizywanie końcem języka masy czekoladowej z prawego i lewego kącika ust. 

  

11. Zabawa "Gimnastyka języka"- nasze języki są dobrymi sportowcami i za chwilę pójdą na trening, 

  

12. Będą ćwiczyć swoją sprawność: na raz- język wysuwa się na dół, na wargę dolną, na dwa- unosi się na 

wargę górną, na trzy- dotyka lewego kącika ust, na cztery- dotyka prawego kącika ust. Ćwiczenie 

powtarzamy kilkakrotnie. 

  

13. Szukanie końcem języka brody. 

  

14. Masowanie językiem brody. 

  

15. Oblizywanie brody wysmarowanej np. masą czekoladową. 

  

 

3. Zmęczony pies – wysuwanie języka na brodę. 

4. Wąż -  usta złączone; gwałtowne wysunięcie do przodu naprężonego, zaostrzonego języka; gwałtowne 

cofnięcie do tyłu – usta złączone, język maksymalnie cienki – grot. 

5. Ptaszek z gniazdka – wysuwanie języka do przodu i cofanie w głąb jamy ustnej – bez kontaktu z zębami. 

6. Liczymy zęby – dotykanie czubkiem języka kolejnych zębów – górnych i dolnych. 

7. Cukierek – wypychanie policzków na zmianę ostrym czubkiem języka; sprawdzamy, czy jest tam „cukierek”, 

ostukując palcami wypchany policzek. 

8. Sztuczki – robienie z języka: „rurki” (unoszenie boków języka), „górki” (czubek języka zaczepiamy o dolne 

zęby). 

9. Ślizgawka – czubek języka „ślizga się” po podniebieniu do tyłu – do przodu. 

10. Malarz – język jak pędzel, który maluje różne kształty: kropli, kółka. 

11. Jakie smaczne! – przesuwanie czubka języka od zębów, cofanie do tyłu, aż do wytworzenia mlaskania 

(także mlaskanie środkiem języka – podczas gdy czubek języka oparty jest o dolne zęby „siekacze”). 

12. Język na defiladzie – język maszeruje w prawo, w lewo, w górę, w dół – coraz szybciej. 

  Ćwiczenia podniebienia miękkiego i stawu żuchwowego 
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1. Śpiący kotek – ziewamy opuszczając nisko żuchwę – usta otwarte. (Ziewanie przy zamkniętych 

ustach)  

2. Zziajany piesek – głęboko oddychamy przez jamę ustną przy zaciśniętych nozdrzach 

3. Chory miś – udawanie kaszlu przy wyciągniętym na brodę języku. 

4.  Chrapanie na wdechu i wydechu. 

5. Jedzenie na niby z zamkniętymi ustami. 

6. „Czesanie” warg zębami. 

Przykłady ćwiczeń oddechowych 

1.Tańczący płomyczek - dmuchanie na płomień świecy, tak by wyginać go pod wpływem dmuchania. 

Zdmuchiwanie zapalonej świeczki. 

 

2. Łódki - dmuchanie na papierowe łódki, lekkie przedmioty pływające w misce z wodą. 

 

3. Wydmuchiwanie baniek mydlanych. 

 4. Kto dmuchnie dalej? - zdmuchiwanie kulki waty kosmetycznej, lekkich przedmiotów. 

 

5. Mecz piłkarski - przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do osoby siedzącej naprzeciwko, staramy się wbić 

gola w bramkę zbudowaną z klocków (bramka może być jedna, ustawiona na środku stołu lub kilka w różnych 

miejscach). 

 

6. Gotowanie wody - dmuchanie przez rurkę do wody, aby tworzyły się pęcherzyki powietrza. Dmuchamy na 

zmianę: długo - krótko - jak najdłużej, słabo - mocno - bardzo mocno - gotuje się i kipi! 

 

 7. Gotowanie obiadu - rozdmuchiwanie w naczyniu chrupek, ryżu, kaszy, pociętej gąbki, kawałków 

styropianu. 
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8 Nadmuchiwanie baloników, zabawek i piłek z folii. 

9. Próby gwizdania. 
 

Ćwiczenia to propozycje zabaw można je rozbudować i modyfikować w zależności od upodobań dziecka. 

Zawsze wykonujemy ze wzmożoną intensywnością ćwiczenia w ramach zadań domowych, z tej listy wybieramy 

co tydzień ok. 2 ćwiczeń dodatkowych (jedno oddechowe i jedno usprawniające artykulatory). 

 

 

 

 

 

 

 


