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Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne 

 

Wyrazistość wymowy oraz umiejętność nabywania kolejnych 

głosek przez dziecko w znacznym stopniu zależy od sprawności 

narządów mownych. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów 

mownych tj. szczęki dolnej, warg, języka, podniebienia miękkiego są 

ważnym elementem wspomagającym prawidłowy rozwój artykulacji 

dziecka w wieku przedszkolnym. Ćwiczenia te maja na celu 

wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i 

podniebienia, tak. Ćwiczenia te są ważne dla wszystkich dzieci., 

Większość z nich bowiem mówi dość niedbale, nie otwiera 

dostatecznie ust, nie artykułuje wyraziście głosek. Rodzice z 

powodzeniem mogą pomagać swojemu dziecku wykonując z nim 

ćwiczenia usprawniające pracę narządów mownych. Należy przy tym 

pamiętać o tym, że ćwiczenia narządów artykulacyjnych należy 

wykonywać w formie zabawowej,systematycznie, przed lustrem. 

Oprócz ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne ważnym 

elementem są ćwiczenia dźwiękonaśladowcze. Przy wykonywaniu 

tych ćwiczeń także są usprawniane narządy artykulacyjne, a ponadto 

zabawy dźwiękonaśladowcze ułatwiają dziecku nabywanie i 

utrwalanie kolejnych głosek. Poniżej przedstawiam zestaw ćwiczeń 

usprawniających narządy mowne i ćwiczenia dźwiękonaśladowcze dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. Na szczególną uwagę zasługują 

ćwiczenia wspomagające pionizację języka,  pracę przodu języka i 
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czubka.  Są one ważne  przy nabywaniu głoski [l], a następnie szeregu 

[sz, ż, cz, dż ] i [ r].  

 

Usprawnianie warg : 

 dmuchanie baniek mydlanych 

 wprawianie w ruch poprzez dmuchanie lekkich przedmiotów np.: ptasich piórek, 

kłębuszków waty, kawałeczków papieru itp. 

 nadmuchiwanie baloników 

 granie na trąbkach, gwizdkach 

 cmokanie 

 parskanie 

 przytrzymywanie wargami kartki papieru – druga osoba stara się ją wyciągnąć. 

 przy cofniętych kącikach warg zamykanie i otwieranie ust  

 nabieranie powietrza pod górną wargę, a następnie pod dolną 

 ściąganie warg, a następnie rozciąganie cofając kąciki ust 

 przesuwanie ściągniętych ust raz w prawą raz w lewą stronę 

 nabieranie powietrza do ust – przepychanie powietrza wewnątrz jamy ustnej nadymając 

raz jeden raz drugi policzek 

 ssanie górnej wargi, a potem dolnej 

Propozycje wykorzystania tych ćwiczeń [Morkowska,1998]: 

 wkładamy klucz do zamka i zamykamy kłódkę – dziecko zaciska mocno wargi 

 królik przesuwa pyszczek w prawo i w lewo – dziecko przesuwa ściągnięte wargi raz w 

prawo raz w lewo 

 żaba ma szeroką buzię, a bocian wąski i długi dziób – dziecko rozciąga wargi tak jak żaba 

a potem ściąga wargi wyciągając je jak najdalej do przodu, jak dziób bociana, który chce 

złapać żabę 

 chomik wypycha policzki jedzeniem  - dziecko zaciska mocno wargi, nadymając raz 

jeden, raz drugi policzek 

 baloniki są napełnione powietrzem – dziecko zaciska wargi i nadyma mocno policzki 

Moje propozycje: 

 głodna rybka połyka robaki – dziecko otwiera i zamyka ściągnięte wargi 

 płuczemy ząbki – dziecko nabiera powietrza pod górną wargę, a potem pod dolną 
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 zły pies warczy i pokazuje zęby – dziecko zamyka zęby i rozciąga wargi tak, aby  było 

widać zęby 

 ssiemy cukierki – dziecko ssie górną, a potem dolną wargę 

Przykłady wyrazów dźwiękonaśladowczych, które można wykorzystywać przy usprawnianiu 

warg [Sachajska, 1991]: 

pa pa -  pożegnanie 

bach  - upadek 

kap kap  - kapanie wody 

klap klap -  biegnie konik  

mee - kózka  

bee   - owca 

hee - śmiech babci 

muu - krówka 

miau - kotek 

hau hau - piesek 

ułu - wilk 

tup tup - chodzenie 

puk puk - pukanie 

kuku - kukułka 

gul gul - ndyk 

hu hu - śmiech dziadka 

hi hi - śmiech dziecka 

e-u   - straż pożarna 

e-o  - adiowóz policyjny 

i- u  - karetka pogotowia 

i-a  -  osiołek lub koń 

 

Usprawnianie ruchów dolnej szczęki : 

 

 maksymalne opuszczanie żuchwy i podnoszenie  

 naśladowanie ruchów żucia  

 przesuwanie żuchwy w lewą , a potem w prawą stronę 

 wysuwanie żuchwy do przodu i cofanie 
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 dotykanie dolnymi zębami górnej wargi 

 dotykanie dolną wargą górnych zębów 

Propozycje ćwiczeń [ Morkowska, 1998]: 

 hipopotam(krokodyl) otwiera szeroko paszczę, pisklę otwiera szeroko dziobek , bo chce 

jeść – dziecko opuszcza żuchwę 

 krowa żuje trawę – dziecko naśladuje ruchy żucia 

 

 

Moje propozycje: 

 wiewiórka gryzie orzeszki –dziecko rytmicznie przygryza dolnymi zębami górną wargę, a 

potem górnymi zębami dolną wargę 

 wysuwamy szufladę z biurka i wsuwamy ją – dziecko wysuwa żuchwę do przodu i cofa ją 

 

Wyrazy dźwiękonaśladowcze [ Sachajska, 1991]: 

wio – poganianie konika 

f... – wieje wietrzyk 

ufff puff – para z lokomotywy 

kwa kwa – kaczka 

kwi kwi – świnki 

 

Usprawnianie środka i tyłu języka: 

 

 wysuwanie języka w płaszczyźnie poziomej z ust i chowanie go jak najgłębiej w  

jamie ustnej 

 czubek języka przyciśnięty do dolnych siekaczy środek grzbietu podnosimy jak 

najwyżej w kierunku podniebienia 

 czubek języka przyciśnięty do dolnych siekaczy środkiem grzbietu trzemy po 

podniebieniu 

 czubek języka przy dolnych siekaczach, a tyłem języka staramy się dotknąć 

podniebienia miękkiego 

 przyssanie grzbietu języka do podniebienia przy opuszczeniu i podnoszeniu dolnej 

szczęki 

 mlaskanie środkiem języka 
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Wykorzystanie  wyrazów dxwiekonaśladowczych przy  usprawnianiu środka i tyłu języka 

[Sachajska, 1991]: 

a sio – przeganianie np.: kurki 

cip cip – wołanie kurki 

a psik – kichanie 

kici kici – wołanie kotka 

ćś – uciszanie 

dziób dziób – dziobanie 

kuku kuku – kukułka 

kum kum – żabka 

gul gul – indyk 

kłap kłap – kłapanie wilka 

ko ko – kurka 

goll – wbicie piłki do bramki 

hu hu – hukanie sowy 

hop hop – wołanie 

ho ho - śmiech tatusia 

kle kle – bocian 

kwa kwa – kaczka 

kwi kwi – świnia 

puk puk – pukanie 

tik tak – zegarek 

gę gę – gąski 

buch – uderzenie 

bach – upadek 

halo – telefon 

 

 

hop hop – wołanie lub skok zająca 

ho ho – śmiech tatusia 

ha ha śmiech mamy 

he he – śmiech babci 

hi hi – śmiech dziecka 
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hip hip  - okrzyk radości 

 

Usprawnianie  języka 

 

 wysuwanie z ust w płaszczyźnie poziomej wąskiego języka 

 wysuwanie z ust w  płaszczyźnie poziomej szerokiego i płaskiego języka 

 układanie szerokiego i płaskiego języka  tak, aby brzegi języka dotykały do  dolnych 

zębów 

 przygryzanie  bocznych brzegów  szerokiego i płaskiego języka 

 podnoszenie brzegów języka (na kształt łyżeczki) 

 

Zabawy usprawniające: 

 zaspany pies powoli wychodzi z budy . Dziecko wysuwa powoli język z ust nie opierając 

o zęby [Morkowska, 1998] 

 mrówkojad wysuwa daleko język i łapie mrówki. Dziecko wysuwa język z ust nie 

opierając o zęby [Morkowska, 1998] 

 krowa ma wielki, szeroki i płaski język. Dziecko wysuwa szeroki i płaski język 

 dziecko szybko biegło i jest zmęczone. Dziecko otwiera szeroko buzię i głośno oddycha – 

naśladując zmęczenie. Język układa swobodnie  - brzegi dotykają dolnych zębów 

 zamieniamy języczek w łyżeczkę – dziecko otwiera szeroko buzię i podnosi brzegi języka 

Pionizacja języka, usprawnianie przodu i  czubka języka: 

 dotykanie czubkiem języka na przemian kącików ust 

 oblizywanie czubkiem języka dolnej i górnej wargi 

 przesuwanie czubkiem języka po powierzchniach dolnych i górnych zębów 

 wysuwanie i podnoszenie czubka języka w kierunku nosa i opuszczanie w kierunku 

brody 

 dotykanie czubkiem języka na zmianę dolnych i górnych siekaczy 

 unoszenie czubka języka do wałka dziąsłowego za górnymi zębami 

 przesuwanie czubkiem języka po podniebieniu  - od górnych zębów w głąb jamy 

ustnej  i z powrotem 

 mlaskanie  czubkiem języka 

Zabawy usprawniające[Morkowska,1998]: 
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 Malarz maluje pędzlem sufit. Dzieci otwierają szeroko buzię i przesuwają czubkiem 

języka po podniebieniu[do przodu i do tyłu]. 

 Muchomor ma czerwone kropki na kapeluszu. Dzieci liczą ile muchomor ma kropek 

dotykając do dziąseł za górnymi zębami czubkiem języka. 

 Dzięcioł stuka w drzewo. Dzieci czubkiem języka uderzają o górne dziąsła za zębami 

 Język zjeżdża ze zjeżdżalni. Dzieci przesuwają czubek języka po podniebieniu  w 

głąb jamy ustnej przy otwartej buzi. 

 Pada deszcz. Wycieraczki w samochodzie przesuwają się raz wprawo raz w lewo. 

Dzieci przesuwają czubek języka z jednego kącika ust w drugi. 

 

 

 

Wyrazy dźwiękonaśladowcze , które mogą być wykorzystane  przy usprawnianiu 

czubka języka [Sachajska, 1991]: 

plum plum  - rybka w wodzie 

klap klap  - biegnie konik 

gul gul – indyk 

kle  kle - bocian 

goll – bramka 

chlapu  chlapu – odgłos mycia, prania 

fili mili la – piosenka murzynka 

Moje propozycje: 

 Słoń podnosi trąbę do góry.[dzieci podnoszą czubek języka do górnych dziąseł]. Słoń 

zrywa jabłko z drzewa i je zjada.[Dzieci zamykają buzię i naśladują ruchy żucia]. 

Słoń opuszcza trąbę[Dzieci wysuwają język w kierunku brody]. 

 Dziewczynka huśta się na huśtawce. Huśtawka porusza się raz do góry raz w 

dół.[Dzieci przy szeroko otwartej buzi podnoszą język do górnych zębów , a 

następnie dotykają dolnych zębów. 

 Mama prasuje żelazkiem ubranie. Mama porusza żelazkiem raz w prawo raz w 

lewo.[Dzieci przesuwają czubek języka z jednego kącika ust w drugi]. 

 Myjemy szczoteczką zęby.[ Przy szeroko otwartej buzi dzieci oblizują czubkiem 

języka powierzchnię górnych i dolnych zębów]. 
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 Dzieci liżą lody[przy szeroko otwartej buzi dzieci wysuwają czubek języka na brodę 

,a potem podnoszą go do górnej wargi]. Po „zjedzeniu” lodów dzieci myją brudne 

buzie[dzieci otwierają szeroko buzie i oblizują wargi czubkiem języka]. 

 

 

Ćwiczenia z wykorzystaniem wyrazów dźwiękonaśladowczych dla grup czterolatków, 

pięciolatków i sześciolatków, przygotowujące i utrwalające wymowę głosek dentalizowanych 

i głoski [r]. 

 

Dla czterolatków[Sachajska, 1991]: 

Wyrazy dźwiękonaśladowcze: 

sss.. – syczenie gąski ,węża 

pss.. – zamykanie drzwi w autobusie 

zzz.. – bzyczenie owadów 

cyt cyt – cykanie świerszcza 

cyk cyk – cykanie zegarka 

kic kic – skakanie zająca 

dzyń dzyń – dzwonienie dzwonka 

 

 

 

 

Dla pięciolatków i sześciolatków [Sachajska, 1991]: 

sz... – szumią drzewa 

ż.. – leci samolot 

cz cz cz – jedzie pociąg 

cz cz czsz.. – zatrzymanie się pociągu 

drn – pracuje silnik autobusu na przystanku 

trum – staey samochód na korbkę 

tratatata – gra na trąbce 

kra kra – wrona 

 gruchu – gołąbek 

chrum – prosiaczek 

pr.. – zatrzymanie komika 
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br.. – okazywanie zimna 

fr.. – leci ptaszek 

wr... – warczy zły pies 

mrum – mruczy kotek 

szuru buru – szorowanie 

kukuryku – kogucik 

szur szur – szuranie butami 

ćwir – wróbelek 

 

 

 

 

 

           

Literatura 

Demel, G               Wady wymowy, PZWL,  1979. 

Demel, G               Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP,1994. 

Morkowska, E        Dlaczego ziewa hipopotam. Warszawa, WSiP, 1998. 

 

Sachajska, E.           Uczymy poprawnej wymowy. Warszawa, WSiP, 1992. 

 

Sachajska, E.            Rola wyrazów dźwiękonaśladowczych w pracy nad rozwojem mowy  

                                  dziecka.” Ojczyzna Polszczyzna”, 4(35) – 1991. 

Stecko,  E.                   Zaburzenia mowy u dzieci. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu    

                                    Warszawskiego, 1994 

Styczek, I.                Logopedia.Warszawa , PWN, 1979. 

 


