
 
 

                                                                        
Terapia logopedyczna 
 
    

• Ćwiczenia usprawniające wargi 
 
1. Baloniki  
   Nadymamy policzki. Wargi zwarte. Trzymamy chwile powietrze a następnie baloniki 
pękają z dużym hałasem. 
 
2. Uciekający balonik 
   Przesuwamy powietrze z jednego policzka do drugiego. Wargi zwarte. 
 
3. Zajęczy pyszczek 
   Wciągamy policzki do jamy ustnej. Policzki ściśle przylegają do łuków zębowych. 
 
4. Ryjek 
   Zaokrąglone wargi wysuwamy do przodu. Poruszamy wargami. Zęby zwarte. 
 
5. Karetka Pogotowia 
   Wymawiamy na przemian samogłoski i –u, i- u, i- u, i- u- naśladując odgłos jadącej karetki. 
Przesadnie rozciągamy i zaokrąglamy wargi. 
 
6. Straż Pożarna 
   Wymawiamy na przemian samogłoski e- o, e- o, e- o, e- o – naśladując odgłos strazy 
wezwanej do pożaru. 
 
7. Zły pies 
   Wykonujemy na przemian ruchy : górne zęby opieramy na dolnej wardze, warga górna 
uniesiona, zęby są widoczne, następnie dolną szczęką dotykamy górnej wargi- zęby dolne 
widoczne. 



 
8. Bezzębna staruszka 
   Wciągamy wargi w głąb jamy ustnej, zakrywamy wargami górne i dolne zęby. Szczeki 
rozwarte. Poruszamy wargami naśladując mowę bezzębnej staruszki. 
 
9. Dmuchamy na płomień świecy, piórko, watkę 
 
10. Konik 
   Parskamy wargami naśladując konika. Wargi lekko zwilżone i spłaszczone. 
 
11. Samochodzik 
   Naśladujemy warkot jadącego samochodu, wibrując wargami 
 
12. Rybka 
   Usta zaokrąglone wysuwamy do przodu, robimy „dzióbek” , poruszamy wargami, 
otwierając je i zamykając na przemian ( jak ryba). 
 

 
• Ćwiczenia usprawniające język 

 
  1. Kropki dla biedronki 
         
       Językiem malujemy biedronce kropki (po podniebieniu ) 
 
 2. Żółwik 
 

- Z wąskiej buzi, wychodzi wąziutki języczek i rozgląda się w prawo, w lewo. 
- Żółwik wysuwa głowę z domku i chowa.  Buzia otwarta. 

 
 3. Winda towarowa 
 
    Buzia  szeroko otwarta. Na czubku języka kładziemy kawałeczek chrupki, język „wiezie” 
chrupkę do górnych dziąseł, tuż za górne ząbki, przykleja chrupkę do dziąseł (zostawia towar) 
i wraca. 
 
 4.Wieża obserwacyjna 
 
   Trzymamy językiem chrupkę za górnymi zębami. Buzia szeroko otwarta. 
 
  5. Skoki przez płotki 
 
    Uderzamy czubkiem języka raz pod nosem, raz do górnych dziąseł. Przeskakujemy przez 
zęby i nie dotykamy. 
 
  6. Szuflada 
 
    Język szeroki i „głęboki” (szufladka ).Do szufladki wrzucamy rodzynkę lub chrupkę. Buzia 
szeroko otwarta. Wysuwamy i wsuwamy szufladkę, tak by nie zgubić jej zawartości. 



 
 7. Piłeczka 
 
   Język podskakuje jak piłeczka i odbija się od wałeczka dziąsłowego, za górnymi ząbkami. 
 
 8. Pędzelek 
 
   Język-pędzelek maluje sufit-podniebienie. Buzia szeroko otwarta. 
 
9.Wycieraczki samochodowe 
 
   Buzia szeroko otwarta. Język pracuje jak wycieraczka- wyciera przednią szybę( górna 
warga) a następnie tylną szybę (dolna warga). 
 
10. Wąż boa 
 
   Wysuwamy z buzi wąski język (głodny wąż), a następnie „robimy” szeroki język 
(najedzony wąż). Ruchy wykonujemy na przemian. 
 
11. Grzybek 
 
   „Przysysamy” język do podniebienia. Język wygięty jak kapelusz grzybka. Trzymamy 10 
sekund. Puszczamy. 
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