
Ćwiczenia z profilaktyki wad wymowy 

Jedną z częstszych przyczyn powstawania wad wymowy u dzieci jest niska sprawność 

narządów artykulacyjnych, przede wszystkim języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego oraz 

koordynacja tych ruchów z oddechem.  Dlatego tak ważną rolę przy korekcji zaburzeń mowy pełnią 

ćwiczenia artykulacyjne. Ćwiczenia te powinny być wykonywane przed lustrem dokładnie, bez 

pośpiechu. Lepiej ćwiczyć krótko ale kilka razy dziennie, do 10 minut. Zadaniem dorosłego jest 

pokazanie poprawnie wykonanego ćwiczenia i zachęcenie dziecka do pracy. 

Propozycje ćwiczeń: 

ĆWICZENIA ODDECHOWE 

 zdmuchiwanie kawałków papieru z gładkiej powierzchni; dziecko dostaje plastikową rurkę i za 

jej pomocą ma zdmuchnąć np. 10 papierków 

 dmuchanie na wiatraczek 

 dmuchanie na watkę lub piórko, aby długo utrzymywało się w powietrzu 

 dmuchanie na świecę, w taki sposób, aby płomień wyginał się, ale nie gasł 

 puszczanie baniek mydlanych 

 mecz piłki pingpongowej; czworo lub dwoje dzieci siedzi naprzeciw siebie i dmuchają na 

piłeczkę, tak aby nie spadła ze stołu 

 zanurzamy słomkę w wodzie i leciutko dmuchamy, wywołując niewielkie bąbelki 

 Rurka może służyć do chwytania (przyciągania na wdechu) różnych lekkich przedmiotów: 

papierków, gąbki, waty, piłeczki pingpongowej albo ich wydmuchiwanie (na wydechu) 

ĆWICZENIA JĘZYKA 

 oblizywanie warg ruchem okrężnym – usta szeroko otwarte (wargi można posmarować 

miodem, kremem czekoladowym) 

 zlizywanie opłatka, miodu lub kremu czekoladowego z podniebienia 

 unoszenie czubka języka do górnych i dolnych zębów, liczenie językiem poszczególnych 

zębów (po kolei) 

 wahadełko – kierowanie języka w kąciki ust bez dotykania językiem warg i zębów 

 klaskanie językiem – zabawa w konika (naśladowanie stukotu końskich kopyt) 

 oblizywanie językiem wewnętrznej i zewnętrznej strony zębów ruchem okrężnym, usta 

szeroko otwarte 

 przesuwanie czubka języka od zębów po podniebieniu jak najdalej w głąb jamy ustnej (język 

zagląda do gardła) 

 mlaskanie językiem 

 wypychanie językiem policzków oraz górnej i dolnej wargi 

 przeciskanie języka między zębami 

 układanie języka w rulonik 

ĆWICZENIA WARG I POLICZKÓW 

 cmokanie 

 parskanie, prychanie 

 na przemian robienie „dzióbka” i rozciąganie ust 



 wydymanie, zaciskanie, rozluźnianie, masowanie warg palcami 

 układanie warg jak do wymawiania samogłosek: A, O, U, E, Y, I 

 utrzymanie słomki między nosem a górną wargą 

 przy zaciśniętych zębach, naprzemienne zakładanie warg na siebie 

 poruszanie policzkami jak żaba 

 wydymanie policzków i wciąganie do wewnątrz 

 nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza z jednej strony jamy ustnej do drugiej – 

wargi złączone 

ĆWICZENIA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO 

 ziewanie przy nisko opuszczonej żuchwie 

 płukanie gardła - gulgotanie (ciepłą wodą lub na niby) 

 lekki kaszel (język wysunięty - zabawa w "chorego krasnoludka") 

 chrapanie na wdechu i wydechu (udajemy śpiące misie) 

 wciąganie powietrza (zasysanie) przez słomkę do picia napojów i przenoszenie 

"przyklejonych" do niej ziarenek grochu, soczewicy, ryżu dmuchanego, małych kartek itp. 

 zabawa "w świnkę" - chrząkanie (krótko!) 

 gwizdanie (na początku z zatkanym nosem, później stopniowo bez zaciskania nosa) 

 chuchanie ("rozgrzewamy ręce") 
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