
ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE 

 

Ćwiczenia języka. 

1.Zabawa „Język na defiladzie”- język maszeruje jak żołnierz na defiladzie. 

- raz-czubek języka na górną wargę, 

-dwa- czubek języka do lewego kącika ust, 

- trzy- czubek języka na dolną wargę, 

- cztery-czubek języka do prawego kącika ust. 

2.Zabawa „Języczek wędrowniczek”- opowiadanie. Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał 

tam na koniku (mlaskanie językiem-naśladowanie konia). Na łące zostawił konia 

(prr). Następnie rozejrzał się dookoła( język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i 

dolną).Potem wszedł do lasu (język chowamy w głąb jamy). Przeszedł las wzdłuż (język 

przesuwamy po podniebieniu w stronę jamy gardłowej ) i wszerz (przesuwamy językiem 

za zębami górnymi i dolnymi). A wtedy już przedarł się przez gęstwinę krzewów i drzew 

(język przeciskamy przez zaciśnięte zęby górne i dolne). Zauważył, że zrobiło się ciemno. 

Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy z jednego 

końca ust do drugiego- od ucha do ucha, potem sięgamy nim nosa i brody. Wsiadł na 

konia i pojechał do domu(kląskanie językiem). 

3.Wysuwanie języka na brodę-zmęczony pies. 

4.Unoszenie języka w kierunku nosa-zawody, kto sięgnie wyżej. 

5.Układanie języka płasko na dnie jamy ustnej, język leży za zębami-śpiący język. 

6. Mlaskanie przednią częścią języka do dziąsła. 

7.Wkładanie zaostrzonego języka pod górną wargę, która jest naprężona, wypychanie warg czubkiem 

języka-strzelamy z kuszy. 

8.Wybrzuszanie środka języka-robimy górkę z języka. 

9.Cofanie języka w głąb jamy ustnej. 

   Wysuwanie i cofanie języka. 

   Wypychanie policzków językiem. 

  Unoszenie języka do nosa. 

  Przenoszenie języka od kącika do kącika warg – tzw. wahadełko. 

  Wysuwanie języka na brodę. 

15.  Ruchy  koliste  językiem wysuniętym  na  zewnątrz. 

16.  Oblizywanie  zębów   przy  szeroko  otwartych  ustach. 

17. Przesuwanie czubkiem języka od górnych zębów po podniebieniu do tyłu, do jamy   

      gardłowej. 

18. Oblizywanie warg – usta szeroko otwarte ( można warki posmarować kremem 

       czekoladowym) 

19.  Wahadełko – kierowanie języka w kąciki ust bez dotykania językiem warg i zębów; 

20.   Klaskanie językiem – zabawa w konika. 

21.  Wypychanie językiem policzków ( udawanie ssania cukierka ). 

22.  Otwieranie i zamykanie zębów bez odrywania języka od podniebienia. 

23.  Wyraźne wymawianie i – a, bez poruszania brodą, przy szeroko otwartych ustach. 

24.  Przeciskanie języka między zębami. 

25.   Wymawianie głoski t t t ... przez uderzanie końcem języka o podniebienie. 

podobnie z głoską d – naśladowanie odgłosu strzelania z karabinu, 

26.   Wymawianie sylab la, la, la ........ 

lo, lo, lo ..... 

le, le, le ..... 

27.  Naciskanie językiem na podniebienie ( usta otwarte) – zwalnianie nacisku. 


