
Ćwiczenia artykulacyjne mają na celu usprawnienie pracy języka, warg, policzków,
żuchwy oraz podniebienia. Ćwicząc, dziecko wyrabia umiejętność świadomych                       
i celowych ruchów narządów mowy. Te z kolei mają wpływ na prawidłową realizację
wszystkich głosek.

Ćwiczenia powinny być wykonywane dokładnie, bez pośpiechu i regularnie. 
 Zachęcam w pierwszym etapie do ćwiczeń przed lustrem, aby dziecko mogło
obserwować swoje ruchy.   Kiedy będzie potrafiło wykonać ćwiczenia bez kontroli
wzroku można usprawniać buzię i język podczas spaceru lub jazdy samochodem. 
Należy pamiętać, że wybór ćwiczeń jest uzależniony od realizacji określonego celu.

ĆWICZENIA    
 ARTYKULACYJNE



Buziaczki – dziecko z wysuniętym dzióbkiem z warg przesyła buziaczki mamie i tacie. 
Balonik - nadymanie policzków, usta ściągnięte (baloniki można „ przekłuwać” palcami).
Czesanie warg – dolne zęby pocierają o górną wargę i na odwrót.
Zmęczony konik - parskanie wargami.
Buzia wita się z uchem – wolne przesuwanie ściągniętych ust w dzióbek w stronę jednego                           
i drugiego ucha. 
Niejadek - usta na przemian wysuwamy i wciągamy w głąb jamy ustnej.
Bezzębny dziadek – naciąganie warg na zęby, tak aby były niewidoczne ( do środka ust).  
Rybka - powolne otwieranie i zamykanie warg tworzących kształt koła.
Buziaczek i uśmiech - ściąganie i rozciąganie warg z widocznymi zębami w naturalnym zgryzie.
Podwieczorek pieska - chwytanie ustami np. drobnych cukierków, chrupek, kawałków skórki chleba
ułożonych na talerzyku.
Ołówek - wkładamy ołówek między nos a wargi. Robiąc dzióbek przytrzymujemy go jak najdłużej.
Paluszek – zadaniem dziecka jest jak najszybsze zjedzenie paluszka bez użycia rąk. 

ĆWICZENIA WARG
Wzmacniają świadomości ruchów oraz prawidłowe napięcie mięśniowe



Huśtawka – przesuwanie języka od jednego do drugiego kącika ust (możemy utrudnić                                                                        
to ćwiczenie kładąc na język czekoladową kulkę, cukierka itp.).
Konik – kląskanie jak konik przy otwartej buzi.
Chomik – wypychanie językiem raz jednego raz drugiego policzka. 
Glonojad – przysysanie języka do podniebienia; wytrzymujemy ok. 10 sekund.
Ciekawski język – język kieruje się w kierunku nosa, dotyka górnej wargi i górnych zębów, następnie "zagląda" do
gardła. 
Czyszczenie zębów – przesuwanie czubkiem języka po powierzchni górnych i dolnych zębów. 
Winda -  przy szeroko otwartej buzi dotykamy czubkiem języka naprzemiennie miejsc za górnymi i dolnymi
ząbkami. 
Pędzelek – język „maluje” sufit (podniebienie) przy szeroko otwartej buzi.

ĆWICZENIA JĘZYKA 
Wzmacniają świadomości ruchów artykulacyjnych oraz prawidłowe napięcie mięśniowe.  
Są szczególnie ważne  przy wywoływaniu i utrwalaniu głosek szumiących /sz,ż,cz,dż/ oraz / l, r/.
 



Muchomorek – „rysujemy” kropki czubkiem języka na podniebieniu.

Śrubokręt – język jest śrubokrętem, który „wkręca” śrubkę do sufitu w buzi.

Deska - wysuwamy mocny, prosty język poza jamę ustną bez dotykania zębów.

Wytrzymujemy ok. 5-8 sekund.

Słoń -  język jako długa trąba dotyka do ostatniego.

Przytrzymywanie czubkiem języka na podniebieniu rodzynek, orzeszków lub płatków          

 przez kilkanaście sekund.

Odklejanie językiem kawałków chrupek kukurydzianych lub opłatków przyklejonych                

 do różnych miejsc wewnątrz buzi dziecka.

Wysypujemy na talerzyk wiórki kokosowe lub posypkę. Wysuwamy mocny, prosty język i jego

czubkiem zbieramy co wysypaliśmy.

        zęba na górze i na dole, z prawej i lewej strony.



Miś idzie spać - ziewanie z opuszczoną nisko dolną szczęką.

Chory krasnoludek - kaszel z wysuniętym za zewnątrz językiem.

Śpioch  - chrapanie na wdechu i wydechu.

Zmęczony piesek - wdychanie i wydychanie powietrza ustami przy wysuniętym języku. 

Układanka - przenoszenie skrawków papieru za pomocą słomki według wzoru/polecenia (wciąganie powietrza). 

Bańki mydlane.

Płukanie gardła ciepłą wodą. 

Kukułka i kurka - wymawianie sylab: ku - ko, ku -ko, uku - oko, uku - oko, kuku - koko, kuku - koko.

ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO
Są szczególnie przydatne w korekcie wymowy nosowej oraz przy wywoływaniu głosek /k, g, ch/



Otwieranie i zamykanie domku języka - szerokie otwieranie ust, jak przy

wymawianiu głoski a, zęby są widoczne dzięki rozchylonym wargom. 

Guma do żucia – naśladowanie żucia gumy.

Krówka - naśladowanie przeżuwania.

Cofanie żuchwy w kierunku szyi i nagryzanie górnymi zębami dolnej wargi                                 

(przy przodozgryzie).

 Wysuwanie żuchwy i nagryzanie dolnymi zębami górnej wargi  (przy tyłozgryzie).

Ruszanie żuchwą w prawo i w lewo przy wargach rozchylonych i zamkniętych. 

Żucie twardych pokarmów ( np. skórek od chleba) zębami trzonowymi.

ĆWICZENIA ŻUCHWY
Usprawniają pracę żuchwy, korygują ustny tor oddechowy, są przydatne w pracy                           
nad domykaniem buzi w pozycji spoczynkowej oraz nad korektą wad zgryzu.


