
 

 

10 PODSTAWOWYCH ĆWICZEŃ 

ARTYKULACYJNYCH 

 

Ćwiczenia artykulacyjne to ćwiczenia usprawniające pracę języka, warg, 

podniebienia. Mają na celu przygotowanie dziecka do prawidłowej wymowy głosek. 

Podczas wykonywania tego rodzaju ćwiczeń istotne jest, aby przebiegały one                    

w formie zabawowej. Ważne, by sprawiały dziecku radość i przyjemność.                   

Dobrze, jeśli ćwiczenia wykonujemy przed lustrem, wówczas dziecko może 

obserwować pracę swoich artykulatorów i ją doskonalić. 

 

1.  UŚMIECH – „TYGRYS”. Wykonujemy naprzemienne ruchy ust: najpierw 

uśmiech, następnie wytrzeszczamy zęby. 

 

 

 

 

 



2.  „PRAWO - LEWO” - umieszczamy język najpierw w prawym kąciku ust,                       

a następnie w lewym i tak na przemian. 

 

 

 

3. „WINDA”  - unosimy język do góry, najwyżej jak to możliwe, próbujemy 

czubkiem języka dosięgnąć do noska; następnie czubkiem języka sięgamy 

do brody. 

 



4. PIONIZACJA JĘZYKA – unosimy język do góry. Czubkiem języka sięgamy              

do wałka dziąsłowego (wałek dziąsłowy, to twarde miejsce za górnymi 

zębami, na granicy z podniebieniem twardym).  

Wałek dziąsłowy możemy smarować 

Nutellą, dżemem, zadaniem dziecka 

będzie zlizywanie smakołyków z wałka 

dziąsłowego.  

Pionizowanie języka jest niezbędne do 

prawidłowej realizacji głosek 

[l,r,sz,ż,cz,dż]. 

 

 

 

 

 „MALUJEMY SUFIT” – jeździmy językiem po podniebieniu, 

„LICZYMY GWIAZDY NA NIEBIE” – 

dotykamy  czubkiem języka wybranych   

punktów na podniebieniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. „UŚMIECH - RYJEK” – wykonujemy na przemian ustami – uśmiech, ryjek 

– ćwiczenie powtarzamy 10 razy. 

 

 

6. „LENIWY TYGRYS” – ziewamy, otwierając szeroko buzię. 

  

 

 



7. „CUKIERECZEK” – język umieszczamy raz z prawej, raz z lewej strony 

policzka.  

 

8. LICZENIE GÓRNYCH I DOLNYCH ZĄBKÓW:  

- liczymy kolejno górne zęby dotykając każdego zęba językiem, od zębów 

najdalej położonych w kierunku górnych siekaczy;                                                               

- w ten sam sposób liczymy dolne zęby. 

 



9. „BALONIK” – pompujemy powietrzem policzki, a następnie ściskamy 

umożliwiając wydostanie się powietrza na zewnątrz.  

 

10. „KONIK” – udajemy stukot kopyt konia uderzając językiem o wałek 

dziąsłowy, a następnie parskamy jak koń. 

 



Na zakończenie ćwiczeń wykonujemy „CAŁUSKI” 

 

 

 

Miłej zabawy 
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