
ZESTAW  ĆWICZEŃ  ARTYKULACYJNYCH 

 

1 -  oblizywanie  górnej  wargi  czubkiem  języka (można posmarować miodem) 

2 -  wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie głąb jamy ustnej 

3 -  przesuwanie  czubkiem  języka  po  podniebieniu w stronę gardła  (podniebienie smarujemy  

      nutellą lub miodem) 

4 -  kląkanie jak konik (wolno  i  szybko) 

5 -  liczenie zębów  czubkiem języka  górnych  i  dolnych 

6 -  przyklejenie  języka  do  podniebienia – silnie go przyciągamy  i  próbujemy  wydmuchać     

       silne   ttttttttt, potem  trtrtrtrtr; 

7 -  przyciągamy język silnie do podniebienia  i  trzymając go próbujemy  przełknąć  ślinę 

8 -  rozgniatamy  rodzynki  czubkiem  języka  na  podniebieniu 

9 -  naśladowanie  kotka  jak  pije  ( ruch  pionowy ) 

10 -  dotykanie  czubkiem  języka prawego i lewego  kącika  ust 

11 -  na  czubek  języka  kładziemy  np.  skrawki  papieru, papierowe  kulki  -  język   

        wysuwamy  do  przodu,  lekko   zaginamy   do  góry  i  zdmuchujemy  kulkę;  potem   

        kładziemy  ponownie  papierową  kulkę  i  wypowiadamy:      tr  -   kulka  musi  spaść 

12 -  przy  otwartej  jamie  ustnej  dotykamy  ostatnich zębów (unikamy ruszania żuchwą) 

13 -  język do podniebienia i mocno próbujemy oderwać, a język jest bardzo mocno  

        przyklejony 

14 -  oblizujemy  czubkiem  języka  dolne  i  górne  zęby 

15 -  zaginanie  języka do nosa i do  brody 

16 -  oblizywanie zębów i zewnętrznej powierzchni dziąseł  usta są zamknięte 

17 -  naśladowanie :  warczenia  samochodu  - brrrr  ;    

                                 parskanie  z  językiem  wsuniętym  między    zęby  -   prrrr. 

                                 ssania  cukierków  czubkiem  języka 

                                 mlaskamy – język  szeroko  rozłożony 

18 -  bardzo  szeroko  rozciągnąć  język, tak  by  jego  boki  dotykały  górnych  zębów   

        trzonowych; wysuwamy  na  zewnątrz  jamy  ustnej  i  cofamy 

19 -  bardzo  szeroko  rozciągamy  język,  boki  ujęty  między  górne  zęby  trzonowe  -   

        delikatnie  żujemy,  nie  wypuszczamy  boków  języka 

20 - masaż  języka  -  zagryzanie  czubka  języka  zębami 

21 - ostrzenie  czubka  języka  o  górne  zęby  przy  szeroko  otwartych  ustach 

22 - szybkie  unoszenie  i  opuszczanie  języka  w  kierunku  górnych  i  dolnych  zębów  przy   

        szeroko  otwartych  ustach  i  nieruchomej  żuchwie 

23 - palcem  przyciskamy  spód  języka  do  podniebienia  i  dmuchamy, tak  by  wypchać     

       palec 

26 - rozluźniony  język  podnosimy  do  podniebienia,  lekko  dotykamy  po  czym  nabieramy   

       dużo  powietrza  przez  nos  i  mocny  wydech  przez  usta 

27 - opłatek przyklejamy do podniebienia i językiem próbujemy go oderwać 

 
                                                                                  

 


