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Drodzy Rodzice! 
 

Podczas codziennych czynności (w domu, w samochodzie, na placu zabaw, na 
zakupach) możecie usprawniać aparat artykulacyjny swoich dzieci. Podajecie hasło 
(poniżej) i razem z dzieckiem wykonujecie ćwiczenie. Ćwiczenia są krótkie i zabawne.  

Gotowe zadania można wyciąć, złożyć i wrzucić do pudełka po chusteczkach 
higienicznych i już mamy zabawę, losujemy z dzieckiem na zmianę zadania:) 

Systematyczne, codzienne 2-3 minutowe ćwiczenia poprawiają sprawność języka i 
warg. 

Serdecznie zachęcam do codziennych zabaw językowych! 

 
Ćwiczenia oddechowe (wdech - pobieramy powietrze nosem, usta zamknięte, wydech – 
wypuszczamy powietrze przez jamę ustną, wargi ułożone w kółeczko) cel: wydłużenie fazy 
wydechowej) 

1. Wydmuchiwanie baniek mydlanych 
2. Zdmuchiwanie lekkich pomponów, wacików z ręki, z blatu stołu 
3. Dmuchanie na papierowe grzebienie, kolorowe wstążki, serpentyny 
4. Dmuchanie na kolorowe piórka 
5. Dmuchanie na wiatraczek 
6. Dmuchanie przez słomkę na kropelki wody rozlane na stole 
7. Dmuchanie na papierową łódkę podczas kąpieli 
8. Dmuchanie na płomień świecy (tylko pod kontrolą rodzica) 
9. Dmuchanie na piłeczkę pingpongową - do bramki 
10. Dmuchanie na myszki z watki – do norki 
11. Dmuchanie na cukierki logopedyczne(w papierku wata) z okładki książki 
12. Dmuchanie przez słomkę do szklanki z niewielką ilością przegotowanej wody 
13. Granie na instrumentach: harmonijka, flet, trąbka 
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1. Balonik – 
nabieramy jak 
najwięcej powietrza 
w oba policzki,  
wykonujemy tyle 
baloników w buziaku 
ile dzieci mają lat 3-4 

2. Konik – kląskamy  
rytmicznie odbijamy język 
o podniebienie – 
naśladujemy stukot 
końskich kopyt 

3. Całusek – dla mamy, 
taty, babci, dziadka - 
ściągamy wargi w 
kółeczko i jednocześnie 
wysuwamy je do przodu, 
cmokamy i dmuchamy na 
rękę 

4. Grzebień językowy – 
buzia szeroko otwarta, 
język znajduje się za 
dolnymi zębami – 
czeszemy język o dolne 
zęby 

5. Konik - parskamy – 
zamykamy usta i 
wprowadzamy wargi 
w wibrację – 
parskamy tak jak 
konik 

6. Żyrafa - nasz język to 
długa szyja żyrafy - 
próbujemy dosięgnąć 
czubkiem języka do nosa, 
buzia szeroko otwarta 

7. Masaż językowy - 
wsuwamy czubek języka 
między zęby trzonowe i 
delikatnie nagryzamy, po 
chwili przekładamy język 
na drugą stronę 

8. Karuzela językowa – 
oblizujemy dziąsła górne - 
pod wargą górną, 
policzek, dziąsła dolne - 
pod wargą dolną i drugi 
policzek – wargi zwarte 

9. Wycieraczki 
samochodowe – 
włączamy wycieraczki 
gdy zaczyna padać 
deszcz, najpierw mały 
– wolno przesuwamy 
językiem między 
kącikami warg, 
potem deszcz pada 
coraz silniej – szybciej 
przesuwamy język 
między kącikami, 
deszcz słabnie - 
wolno przesuwamy 
język między 
kącikami warg 

10. Cukierek –  
wypychamy czubkiem 
języka na przemian lewy i 
prawy policzek, wargi 
zamknięte 

11. Malarz – maluje 
dużym pędzlem – 
językiem:  
-sufit – unosimy język do 
podniebienia 
-ściany - kierujemy język 
do lewego i prawego 
policzka 
-podłogę -  miejsce za 
dolnymi zębami - 
-buzia szeroko otwarta 
-dziecko wymyśla różne 
kolory 

12. Trąba słonia - 
próbujemy dosięgnąć 
czubkiem języka do 
ostatniego zęba na górze 
po lewej i prawej stronie, 
buzia szeroko otwarta 

13. Biedronka - 
narysuj językiem 
czarne kropki na 
skrzydełkach 
biedronki (rysujemy 
językiem małe 
kółeczka na 
podniebieniu) 
 

14. Osiołek - naśladujemy 
głos wydawany przez 
osiołka i-o, i-o, i-o, i-o...) 
wymawiając głoskę 
 i – rozciągamy wargi 
wymawiając głoskę  
o – układamy wargi w 
kółeczko 

15. Smarujemy 
podniebienie dżemem, 
Nutellą lub przyklejamy 
kawałek chrupka 
kukurydzianego i 
zbieramy słodkość 
językiem – buzia szeroko 
otwarta   

16. Zbieramy językiem 
rozsypane na talerzu: 
płatki kukurydziane, kulki 
czekoladowe, ryż 
preparowany, kawałki 
chrupek kukurydzianych 

 


