
Ćwiczenia usprawniające narządy mowy 
 

W zależności od rodzaju zaburzeń mowy w terapii stosowane są różne oddziaływania, 
które mają na celu: 
- poprawienie sposobu i jakości oddychania i połykania 
- usprawnianie narządów mowy: języka, warg 
- usuwanie zaburzeń mowy 
- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy 
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej 
- likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń mowy, usprawnianie 
funkcji percepcyjno - motorycznych 
- poprawianie gramatycznej i stylistycznej strony wypowiedzi 
- kształcenie mowy ekspresyjnej 

Opanowanie prawidłowej wymowy oraz nauki czytania i pisania wiąże się w dużym stopniu z 
umiejętnością analizy i syntezy słuchowej. 

W wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym dzieci z zaburzeniami i opóźnieniem 
rozwoju mowy charakteryzują się: 

- ubogim słownictwem 

- niepoprawną strukturą gramatyczną 

- nieprecyzyjnym wymawianie grup spółgłoskowych 

- opuszczaniem niektórych głosek w wyrazach 

- słabym różnicowaniem głosek podobnych brzmieniowo, np: sz-s, ż-z, cz-c, c-s.  

- nieadekwatnym wymawianiem głosek zmiękczonych przez  "i " lub kreseczkę 

 Z chwilą podjęcia nauka w szkole, dzieci mają duże trudności z ortografią (mylenie, np.: "ó - 
u", "ż - rz", które określane jest zjawiskiem dysortografii. Dzieciom z nieprawidłowym 
rozwojem mowy potrzebne są specjalne ćwiczenia w wywoływaniu i utrwalaniu tych głosek, 
które sprawiają im trudności w połączeniu z ćwiczeniami usprawniającymi motorykę 
narządów mowy.  

Program ćwiczeń powinien uwzględniać kolejne etapy rozwoju mowy dziecka, w celu 
stopniowego opanowania wszystkich tych umiejętności, które składają się na prawidłowy 
proces percepcji słuchowej mowy. Ćwiczenia potrzebne do rozwoju mowy to: 

1) ćwiczenia narządów mowy  

2) ćwiczenia oddechowe 

3) ćwiczenia słuchowe 

4) różnicowanie dźwięków mowy ludzkiej 



Ad.1) ćwiczenia narządów mowy 

ćwiczenia narządów mowy mają na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów 
artykulacyjnych i obejmują ćwiczenia wszystkich ruchomych narządów mowy: języka, warg, 
podniebienia miekkiego. Dziecko musi mieć wyczucie danego ruchy i położenia 
poszczególnych narządów mowy.  

Szczęka (żuchwa) dolna: 

• Zamykanie i otwieranie domku - szerokie otwieranie ust, jak przy wymawianiu głoski a, 
zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom. 
• Grzebień - wysuwnie żuchwy, zakładanie i poruszanie dolnymi zębami po górnej wardze. 
Cofanie żuchwy, zakładanie i poruszanie    górnymi zębami po dolnej wardze i brodzie. 
• Krowa - naśladowanie przeżuwania. 
• Guma do żucia - żucie gumy lub naśladowanie. 

Podniebienie miękkie i języczek: 

• Zmęczony piesek - język wysunięty z szeroko otwartych ust, wdychanie i wydychanie 
powietrza ustami. 
• Chory krasnoludek - kaszlenie z językiem wysuniętym z ust. 
• Balonik - nabieranie powietrza ustami, zatrzymanie w policzkach, następnie wypuszczanie 
nosem. 
• Biedronka, parasol, sukienka itp. - przysysanie kolorowych kółeczek poprzez wciąganie 
powietrza przez rurkę i przenoszenie na  obrazek biedronki... 
• Śpioch - chrapanie na wdechu i wydechu. 
• Kukułka i kurka - wymawianie sylab: ku - ko, ku -ko, uku - oko, uku - oko, kuku - koko, 
kuku - koko. 
• Chory krasnoludek - zabawa fabularyzowana Krasnalek był chory i leżał w łóżeczku i 
przyszedł pan doktor 
            o Jak się masz krasnalku? Krasnalek kaprysi, ziewa, nie chce jeść, nie chce pić. Chyba 
się przeziębił: 
            o Ziewa szeroko z opuszczoną nisko dolną szczęką: aaaaaaaaaa 
            o Nie chce jeść i bardzo chudnie: wciąganie policzków 
            o Kaszle: z wysuniętym na zewnątrz językiem 
            o Chętnie ssie smoczek: naśladowanie odruchu ssania 
            o Bardzo marudzi: mmmm (murmurando)  
Wzywamy pogotowie, pogotowie jedzie: eo, eo, au, au, ay, ay, iu, iu,yu, yu 
Pan doktor zaleca: 
            o Płukanie gardełka (gulgotanie) 
            o Połykanie pastylek (naśladowanie połykania) 
            o Oglądanie gardła w lusterku (podczas wymawiania samogłosek) 

Język: 

• Zlizywanie nutelli, mleka w proszku itp. z podniebienia przy szeroko otwartych ustach. 
• Konik jedzie na przejażdżkę - naśladowanie konika stukając czubkiem języka o 
podniebienie, wydając przy tym charakterystyczny  odgłos kląskania. 
• Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem tak, jakby był windą - raz do góry, raz do 
dołu. 



• Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język także. Włóż język między wargi 
a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz  w lewą stronę. 
• Chomik - wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, 
raz z prawej raz z lewej strony. 
• Malarz - maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, 
zaczynając od zębów w stronę gardła. 
• Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła 
tuż za górnymi zębami, naśladując    wbijanie gwoździa. 
• Żyrafa - ma długą szyję, wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i spróbuj 
wyciągnąć język do góry, najdalej jak  potrafisz. 
• Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz dosięgnąć 
językiem do ostatniego zęba na górze i na  dole, z prawej i lewej strony. 

Wargi: 

• Balonik - nadymanie policzków, usta ściągnięte (dla urozmaicenia bawimy się w baloniki, 
które pękają przekłute palcami ). 
• Całuski - usta układamy w "ciup" i cmokamy posyłając do siebie buziaki. 
• Niejadek - usta wciągamy w głąb jamy ustnej. 
• Zmęczony konik - parskanie wargami. 
• Podwieczorek pieska - chwytanie ustami drobnych cukierków, chrupek, kawałków skórki 
chleba, itp. 
• Kto silniejszy? - napinanie warg w pozycji rozciągniętej. Dwie osoby siedzące naprzeciw 
siebie trzymają ustami kartkę papieru i  każdy ciągnie w swoją stronę. Uwaga - dajmy 
dziecku szansę wygrania zawodów. 
• Rybka - powolne otwieranie i zamykanie warg tworzących kształt koła, zęby "zamknięte" 
• Świnka - wysuwanie obu warg do przodu, udając ryjek świnki. 
• Wąsy - wysuwanie warg jak przy wymawianiu u, położenie na górnej wardze słomki lub 
ołówka i próby jak najdłuższego  utrzymania. 
• Drzwi do domu - buzia to domek krasnoludka, a wargi to drzwi do domku. Pokaż jak wargi 
ściągnięte do przodu, otwierają się i  zamykają. 
• Straż pożarna - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e o, i u, a u 
• Suszarka - utrzymywanie przy pomocy warg słomki, wciąganie powietrza nosem, 
wydychanie przez słomkę na dłoń (odczuwanie  ciepłego powietrza). 
• Pojazdy - naśladowanie poprzez wibrację warg warkotu motoru, helikoptera.itp. 

  

 

  

  

 


