
   ĆWICZENIA NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH                            

 - LOGOPEDIA                 

 

   Warunkiem poprawnego wymawiania głosek jest sprawne działanie narządów 

artykulacyjnych: języka, warg, policzków, żuchwy, podniebienia miękkiego. 

 

   Celem ćwiczeń aparatu artykulacyjnego jest: 

-usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy, 

-opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych, 

-usprawnianie koordynacji ruchowej w zakresie aparatu artykulacyjnego, 

-wyrobienie wrażliwości miejsc i poczucia ruchu w jamie ustnej, istotnych dla prawidłowego 

wymawiania dźwięków. 

 

   Ćwiczenia narządów artykulacyjnych zaczynamy od ćwiczeń języka, warg, szczęki dolnej, 

podniebienia miękkiego, a następnie uczymy ułożenia wszystkich narządów względem siebie, 

tak by powstała określona głoska. 

 

 

   GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA: 

 

Ćwiczenia języka i warg 

głoski szumiące: sz, ż, cz, dż 

 

1.język dzięcioł- buzia otwarta, czubek języka stuka po wałku dziąsłowym za 

górnymi zębami; 

2. język masażysta- buzia otwarta- czubek języka masuje wałek dziąsłowy; 

3. język na huśtawce- czubkiem języka oblizujemy górne dziąsła; 

4. liczenie ząbków-  buzia otwarta, czubkiem języka dotykamy każdego zęba u 

góry; 

5. malowanie czubkiem języka po podniebieniu. ( język pracuje od wałka 

dziąsłowego w stronę gardła); 

6. przyklejanie języka do podniebienia i głośne odklejenie go; 

7. język kot- dokładne oblizywanie warg przy szeroko otwartej buzi; 

8. całuski; 

9. wymawianie na przemian: i, u. 
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Ćwiczenia języka i warg 

 

głoski ciszące: ś, ź, ć, dź 

 

1. koci grzbiet –czubek języka oprzyj o dolne zęby, grzbiet języka unieś do 

podniebienia, 

2. drapiemy język- czubek języka oprzyj o dolne zęby, grzbiet języka unieś do 

podniebienia, górnymi zębami podrap język, 

3. języczek naleśniczek- czubkiem języka oblizujesz dolne dziąsła, próbujesz 

go jak gdyby podwinąć, 

4. igiełka i placek- język wąski, zaostrzony, potem szeroki i płaski, 

 5. landrynki- unieś grzbiet języka do podniebienia w taki sposób, aby czubek 

nie kontaktował się z dolnymi zębami, dotykaj grzbietem do podniebienia i 

opuszczaj język kilkakrotnie, 

 6. końskie kopyta – przyklej język do podniebienia i głośno go odklej, 

7. rybka w wodzie-zaciśnij kąciki warg, na przemian zamykaj i rozchylaj wargi, 

8. całuski, 

9. karetka pogotowia - wymawiaj na przemian: e,o, 

10. parskanie konika- energiczne wypuszczanie powietrza przez luźne, 

wysunięte do przodu wargi, 

11. smutny Jaś, wesoły Jaś- usta na boki, usta w podkówki. 

 

 

 

                             
 

 

 

Ćwiczenia języka i warg 

 

głoski syczące: s, z, c, dz 

 

1. Szpileczka i placek – język czubek, język płaski, 

2. Kot pije mleko- wysuwanie i chowanie języka; 

3. Kot oblizuje się- język oblizuje wargi przy szeroko otwartej buzi; 

4. Język armatka- język zwija się w rulonik, dziecko energicznie 

wydmuchuje powietrze i zdmuchuje kawałki papieru lub piórko; 

5. Usta uśmiechnięte, usta smutne; 



6. Karetka pogotowia- wymawianie bardzo starannie na przemian 

samogłoski e-o. 

7. Język górka-czubek języka opieramy o wewnętrzną stronę  dolnych 

siekaczy, zaś przednią część grzbietu języka lekko  unosimy do górnych 

dziąseł tak, by boki języka przylegały do wewnętrznej strony górnych zębów, 

ćwiczenie wykonać należy przy szeroko otwartej buzi. 

8. „Żabka” -uśmiechamy się bardzo szeroko, odsłaniając zbliżone do siebie 

zęby, a następnie zamykamy wargi. 
 

 

 

 

          
 

 

 


