
GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA-GRY I ZABAWY LOGOPEDYCZNE 

 

Ważną rolę w realizacji dźwięków mowy odgrywa sprawny aparat artykulacyjny. 

Niestety częstą przyczyną wad wymowy u dzieci jest obniżona sprawność aparatu 

artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia i żuchwy lub ich niewłaściwe 

napięcie. Jeżeli chcemy, aby dziecko prawidłowo artykułowało poszczególne głoski 

należy systematycznie ćwiczyć z naszą pociechą. Niech to będą krótkie, ale 

codzienne ćwiczenia w formie zabawy. 

 

Ćwiczenia warg: 

*Puszczanie baniek mydlanych. 

*Przesuwanie powietrza w jamie ustnej. 

*Nadymanie policzków. 

*Cmokanie. 

*Przesuwanie warg zamkniętych na lewo i prawo. 

*Tworzenie ryjka rybki. 

*Czesanie warg (dolnej i górnej). 

*Chowanie dolnej i górnej wargi. 

*Dmuchanie przez słomkę płomienia świecy, kropli wody. 

*Przenoszenie przez słomkę skrawków papieru, płatków kukurydzianych. 

*Parskanie. 

*Naśladowanie warkotu motoru. 

*Nadmuchiwanie baloników. 

 



Ćwiczenia języka: 

*Malowanie czubkiem języka policzków. 

*Malowanie czubkiem języka podniebienia twardego. 

*Oblizywanie językiem warg wysmarowanych Nutellą. 

*Czyszczenie językiem zębów górnych i dolnych. 

*Dotykanie czubkiem języka nosa i brody. 

*Wolne, a potem coraz szybsze przesuwanie języka wąskiego 

na boki przy rozchylonych wargach. 

*Masowanie językiem zębów, wałka dziąsłowego i podniebienia. 

*Delikatne przygryzanie języka. 

*Kląskanie. 

*Zwijanie języka w trąbkę i dmuchanie. 

*Masowanie języka szczoteczką elektryczną. 

*Wysuwanie języka, chowanie go w tyle jamy ustnej. 

*Spacer języka – język raz na dole, raz na górze. 

*Składanie języka na pół. 

*Tworzenie „rynienki” z języka. 

*Pokazywanie i chowanie położonego na języku papierka. 

*Układanie warg w „dzióbek”. 

*Naśladowanie wargami rybki pijącej wodę. 

 

 



Ćwiczenia żuchwy: 

*Szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu głoski "a", zęby są widoczne dzięki 

rozchylonym wargom. 

*Wysuwnie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej wardze. 

*Cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie górnymi zębami po dolnej wardze 

 i brodzie. 

*Naśladowanie przeżuwania. 

 

 

Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

*Język wysunięty z szeroko otwartych ust, wdychanie i wydychanie powietrza 

ustami. 

*Nabieranie powietrza ustami, zatrzymanie w policzkach, następnie wypuszczanie 

nosem. 

*Przysysanie kolorowych kółeczek poprzez wciąganie powietrza przez rurkę  

i przenoszenie na obrazek muchomora, biedronki…. 

*Chrapanie na wdechu i wydechu. 

*Wymawianie sylab: 

ku - ko, ku -ko, 

uku - oko, uku - oko, 

kuku - koko, kuku - koko. 
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