
ĆWICZENIA ŻUCHWY I PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO                        

         - LOGOPEDIA                  

 

   Ćwiczenia ruchomych narządów mowy, do których należy żuchwa ( szczeka dolna), wargi, język i 

podniebienie miękkie, mają na celu podniesienie sprawności motoryki. Sprawne mięśnie sterujące 

poszczególnymi narządami mowy są warunkiem wyrazistej artykulacji głosek. 

   Ćwiczenia żuchwy są najprostszymi ćwiczeniami, ponieważ wynikają one z podstawowych czynności 

fizjologicznych, jakie człowiek wykonuje: ziewanie, jedzenie. Mają one na celu usprawnianie motoryki 

ogólnej narządu oraz ćwiczenie układów żuchwy potrzebnych do artykulacji głosek. 

 

 

   BAW SIĘ I ĆWICZ W DOMU  

 

Ćwiczenia żuchwy: 

*Księżyc ziewa – zmęczony księżyc ziewa szeroko. Dziecko też jest bardzo zmęczone, 

pora iść spać – dziecko ziewa, szeroko. 

*Krokodyl – krokodyl otwiera szeroko buzię i … ciach! Zamyka. Otwiera  i ciach!!! 

Zamyka. 

*Koparka – łyżka koparki wybiera piasek na budowie, dźwiga go z trudem do góry i 

wysypuje zawartość. Dziecko wolno opuszcza żuchwę maksymalnie w dół, lekko ją 

cofa, następnie unosi do góry powyżej linii warg. 

*Krówka gryzie – krowa gryzie trawę. Dziecko naśladuje przeżuwanie – żuchwą 

przesuwa raz w lewą, raz w prawą stronę. 

*Małpka – maksymalnie wysuwaj żuchwę do przodu i jednocześnie nagryzaj dolnymi 

zębami górną wargę.  

*Piła – piła piłuje raz w przód a raz w tył. Dziecko wykonuje ruchy żuchwy do przodu 

i do tyłu oraz w prawo i w lewo. 

*Nagryzanie dolnej wargi górnymi zębami – jak najgłębiej. 

 

Ćwiczenia podniebienia miękkiego: 

*Gołąbek grucha - płukanie gardła ciepłą wodą. 

*Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej. 

*Dziadek chrapie - naśladowanie chrapania na wdechu i wydechu. 

*Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie. 

*Wymawianie sylab: ga, go, ge, gu, gi, gą, gę  oraz  ka, ko, ke, ku, ki, ką, kę 

*Wymawianie sylab: ak, ok, ek, uk, ik, yk oraz  aga, ogo, ege, ugu, ygy   oraz  aka, 

oko, eke, uku, yky. 

*Nabranie powietrza nosem i zatrzymanie go w jamie ustnej. Policzki nadęte. 

Początkowo nadymać policzki z zatkanym nosem, a następnie próbować połykać 

powietrze. 

*Wypowiadanie sylab: ap, op, ep, up, yp z przedłużeniem zwarcia warg. 

*Przenoszenie kawałków papieru za pomocą rurki. 

                           


