
DRODZY RODZICE !

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest bardzo ważna dla wyrazistości naszych wypowiedzi. 

Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, 

podniebienia miękkiego i żuchwy.

Ruchy te muszą być bardzo dokładne, tzn. powinny być wykonane w ściśle określony sposób, a 

także w danym miejscu jamy ustnej. Dlatego też, w terapii logopedycznej, ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych odgrywają bardzo ważną rolę. 

PAMIĘTAJMY! Efektywność ćwiczeń możliwa jest tylko poprzez wielokrotne powtarzanie !!!

Ćwiczenia powinny być prowadzone codziennie (kilka razy w ciągu 

dnia)przez 5-10 minut. 

⦁ Na początku ćwiczymy z dzieckiem przed lustrem, kiedy potrafi już 

wykonać je bez kontroli, można wykorzystywać każdą nadarzająca się okazję: 

spacer, jazdę samochodem czy drogę do szkoły  (w obecnej sytuacji ćwiczenia 

wykonujemy w domku lub ewentualnie w przydomowym ogródku ) :( 

⦁ Ćwiczenia artykulacyjne powinny być wykonane dokładnie, dlatego nie jest 

wskazany pośpiech, ani zbyt duża liczba ćwiczeń w ciągu jednych zajęć. 

Korzystniej jest powtarzać je przy różnych okazjach, aż zostanie osiągnięta 

precyzja i szybkość ruchów narządów artykulacyjnych 
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DO DZIEŁA ! :) 

ĆWICZENIA NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH 

Ćwiczenia JĘZYKA :

1. „ Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
2. Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego.
3. Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych / krążenie 
językiem/.
4. Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.
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5. Kląskanie językiem – udawanie konika
6. Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy 
maksymalnym otwarciu ust / żuchwa opuszczona/.
7. Język wysunięty w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe od 
jednego do drugiego kącika ust.
8. Rurka – wargi ściągnięte i zaokrąglone unoszą boki języka.
9. Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemian 
kształt „łopaty” i „grota”.
10. Ruchy koliste języka w prawo i w lewo na zewnątrz jamy ustnej.
11. Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod 
wargami. Usta zamknięte.

Ćwiczenia WARG :
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1. Wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi 
górnej i dolnej.
2. Oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „ iii”.
3. Zbliżanie do siebie kącików ust – wymawianie „ uuu”.
4. Naprzemienne wymawianie „ i – u”.
5. Cmokanie.
6. Parskanie / wprawianie warg w drganie/.
7. Masaż warg zębami ( górnymi dolnej wargi i odwrotnie).
8. Dmuchanie na płomień świecy, na watkę lub piłkę pingpongową.
9. Układanie ust jak przy wymowie samogłosek ustnych, z wyraźną, przesadną 
artykulacją warg, np. w kolejności: a-i-o-u-y-e, u-a-i-o-e-y, o-a-y-i-u, e-y-i-o-a-u, u-
i-y-a-o.
10. Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u, i-a, u-o, o-i, u-i, a-o, e-o itp.
11. Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.
12. Wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo.
13. Wysuwanie warg w przód, następnie krążenie wysuniętymi wargami

Ćwiczenia PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO I PIERŚCIENIA ZWIERAJĄCEGO 
GARDŁO 

1. Ziewanie przy nisko opuszczonej żuchwie, język na dnie jamy ustnej
2. Przy szeroko otwartych ustach wdech nosem, wydech ustami (obserwacja w 
lusterku podniebienia miękkiego)
3. Energiczne unoszenie języka i żuchwy do góry, naciskanie na podniebienie 
miękkie tyłem języka
4. Chrapanie na wdechu i wydechu (sen misia)
5. Kaszel – język między zębami
6. Kaszel z wysuniętym na zewnątrz językiem
7. Płukanie gardła – usprawnianie grzbietu języka
8. Głęboki wdech i wydech ustami, nozdrza zaciśnięte
9. Oddychanie ustami przy wysuniętym języku
10. Wdech i wydech nosem, usta zaciśnięte
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11. Dynamiczne wymawianie połączeń głosek: ugu, uku, oko, ogo, ug-gu, uk-ku, 
ak-ka,ok.-ko 12. Przy wymowie samogłosek: ziewanie, kaszel
13. Obserwacja poruszającego się języczka w lusterku (ziewanie, głębokie 
oddychanie: wdech nosem, wydech ustami – usta ciągle otwarte; oddychanie 
tylko przez usta – nos zaciśnięty, lub oddychanie tylko nosem)
14. Zabawa w żywe miny – naśladowanie min dorosłego
15. Nabieranie powietrza, zatrzymanie go w policzkach i wypuszczanie nosem
16. Wciąganie powietrza przez rurkę 

Ćwiczenia ŻUCHWY

1. Otwieranie i zamykanie domku języka (zęby otwarte, potem to samo przy 
zamkniętych zębach)
2. Wysuwanie i cofanie żuchwy (zęby chcą podrapać nos lub brodę)
3. Przesuwanie żuchwy (opuszczonej) w obie strony, wysuwanie do przodu i 
cofanie
4. Cofanie żuchwy do przodu i nagryzanie górnymi zębami dolnej wargi (przy 
przodozgryzie)
5. Wysuwanie żuchwy i nagryzanie dolnymi zębami górnej wargi (przy 
tyłozgryzie)
6. „Krówki na łące” – wykonywanie ruchów żujących (góra i dół, w obie strony), 
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usta zamknięte, obserwacja w lustrze
7. Przy otwartych ustach i położonym płasko języku na dnie jamy ustnej powoli 
poruszamy żuchwą do tyłu, przodu, w lewo i prawo 
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