
Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu 

ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg 

Tel./fax 55 232 74 50 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl 

 

 

 

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE NARZĄDY MOWY U DZIECKA 

 

Prawidłowo funkcjonujący narząd mowy (między innymi: wargi, język, podniebienie miękkie 

z języczkiem, żuchwa, podniebienie twarde) wpływa na wyrazistość artykulacji. Często zbyt słaba 

ruchomość języka jest przyczyną występowania zaburzeń w wymowie u dzieci. Dlatego istotne jest 

wykonywanie ćwiczeń doskonalących sprawność aparatu artykulacyjnego. Poniżej przedstawione zostały 

ćwiczenia, które można wykonać z dzieckiem w domu. 

1. ĆWICZENIA WARG: 

 parskanie (zamykamy usta, bierzemy wdech nosem i wypuszczamy powietrze przez zamknięte 

wargi); 

 ssanie na zmianę wargi górnej i dolnej; 

 pomiędzy wargi wkładamy kartkę papieru, a następnie próbujemy ją delikatnie wyciągnąć; 

 rozchylamy wargi, zamykamy zęby i szeroko się uśmiechamy; 

 zamykamy usta i cofamy raz prawy, raz lewy kącik ust; 

 otwieramy buzię i wciągamy wargi do środka; 

 

2. ĆWICZENIA JĘZYKA: 

 przy otwartej buzi oblizujemy językiem  (dookoła) wargi; 

 przy otwartej buzi dotykamy  językiem kąciki warg; 

 przy otwartej buzi dotykamy językiem raz górną, a raz dolną wargę; 

 przy otwartej buzi oblizujemy  językiem zęby dolne i górne; 

 układamy język w kształt szufelki (najpierw musimy zrobić szeroki język, a potem unosimy boki 

języka); 

 układamy  język w rynienkę; 

 koci grzbiet (czubek języka opieramy o dolne zęby, a środek unosimy ku górze); 

 cmokanie (robimy koci grzbiet-ćwiczenie opisane powyżej i udajemy, że ssiemy cukierka, wydając 

odgłos cmokania); 

 malujemy sufit (czubek języka unosimy do podniebienia i przesuwamy w stronę gardła); 

 kląskanie (udajemy konika, czyli otwieramy szeroko buzię i  językiem rytmicznie uderzamy o 

podniebienie); 

 drukarka (przy lekko rozchylonych zębach przeciskamy język, delikatnie go podgryzając); 

 staramy się dotknąć językiem nosa, potem brody; 

 

3. ĆWICZENIA DOLNEJ SZCZĘKI: 

 opuszczanie i unoszenie dolnej szczęki; 

 przesuwanie dolnej szczęki w lewą stronę, a następnie w prawą; 

 wykonywanie ruchów żucia; 
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4. ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO: 

 ziewanie (otwieramy szeroko buzię i ziewamy, można wypowiadać jednocześnie samogłoskę a); 

 udawanie śmiechu; 

 

Zalecone ćwiczenia wykonujemy z dzieckiem w formie zabawy np.: 

 robimy z dzieckiem minki przed lustrem; 

 możemy zagrać w zwykłą grę planszową i za przejście dalej pionkiem po planszy należy wykonać 

ćwiczenie; 

 zabawa w naśladowanie minek mamy; 

 gra w wyzwania- robimy minki i sprawdzamy, czy dziecko będzie umiało je wykonać; 

 ćwiczenia napisać na kartkach i włożyć do worka. Potem możemy losować  karteczki na przemian 

razem z dzieckiem  i wykonywać zadanie. Za wykonane ćwiczenie możemy przyznawać nagrody; 

 

Rodzicu, pamiętaj, że: 

 ćwiczenia nie są łatwe i dzieci mają prawo poczuć się zmęczone. Należy dostosować czas ćwiczeń 

do wieku dziecka. Najlepiej ćwiczyć od 5 do 10 minut dziennie. 

 pochwal dziecko za każde zrobione ćwiczenie, nawet wówczas gdy nie wykona go dobrze,  liczą się 

chęci; 

 tylko systematyczne ćwiczenia z dzieckiem poprawią sprawność aparatu mowy; 

 

Logopeda 

Anna Łubieńska 
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