
W tym tygodniu poćwicz sprawność swojego aparatu mowy. Ćwiczenia 

wykonuj codziennie , powoli i dokładnie. Ćwiczenia wykonują wszyscy 

uczniowie uczęszczający na zajęcia logopedyczne. 

 

 

Ćwiczenia usprawniające 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. 

 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. 

 

Ćwiczenia usprawniające język (pionizacja) 
. 

 Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu rodzynek, pastylek 

pudrowych, cukierków halls (z wgłębieniem w środku) itp. 

 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 lubiš 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. 

Ćwiczenia żuchwy 
 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. 

  

Ćwiczenia podniebienia miękkiego 

 

 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. 

 

Ćwicz głoskę sz 

 
Szereg szumiący w sylabach: 

Głoska „sz” • w sylabach sza, szo, sze, szu, szy 

 a-sza, o-szzo, e-sze, u-szu, y-szy  

asz, osz, esz, usz, ysz  

szasz, szosz, szesz, szusz, szysz  

szasza, szoszo, szesze, szuszu, szyszy • 

 

 Wyraźnie i powoli czytaj wiersz 

Lis dał szybko susa w krzaki, 

Bo polował tam na szpaki. 

Gdy te krzaki lis pustoszył, 



 stado szpaków z krzaków spłoszył. 

Usłyszały szelest szpaki- 

Lis już nie był szybki taki. 

 

 

GŁOSKA R 

  Postaraj się szybko powtarzać: 

 bda - pta, 

 bdo - pto, 

 bde - pte, 

bdu - ptu, 

 bdy - pty  

Przeczytaj powoli i wyraźnie wyrazy: 

Trawa, trampki, truskawki, trudny, traktor, tradycja 

Dres, droga, drops, drogowskaz 

 

Przeczytaj wyraźnie wiersz 

Musi uprać dresy Ania. 

Dresy trudne są do prania, 

Bo są popryskane błotem- 

W praniu bywa to kłopotem.  

Pierze dresy, trąc na tarze, 

Ale błoto wciąż się maże- 



Takie tradycyjne pranie 

Bywa trudne niesłychanie. 


