
Masaż logopedyczny 

Masaż  logopedyczny można podzielić na zewnętrzny i wewnętrzny. Jego celem jest poprawa 

czucia i usprawnienie motoryki aparatu pokarmowo – artykulacyjnego, co ma przełożenie – 

w zależności od wieku dziecka -  na jakość funkcji ssania, gryzienia, żucia, połykania, picia 

oraz sprawność artykulacyjną. Dlatego powinno się  wykonać masaż  30 minut przed każdym 

posiłkiem. 

Zewnętrzny masaż twarzy można poprzedzić stymulacją obszarów mniej wrażliwych na 

dotyk: dłoni, głowy, barków, szyi. 

Twarz dziecka należy posmarować oliwką lub kremem stosowanym do codziennej 

pielęgnacji. 

Masaż twarzy 

1.Opuszkami palców (wybieramy ten palec, którym nam się wygodnie operuje – z wyjątkiem 

małego) masujemy twarz symetrycznie (każdą stronę jednym palcem), wykonując ruchy 

pętelkowe, lekko ją rozcierając :  

czoło w kierunku stawów żuchwowo – skroniowych (pod palcami wyczuwalna jest  główka 

stawu - orientacyjnie na wysokości uszu), 

policzki od nosa, a następnie od wargi górnej  w tym samym kierunku, 

żuchwę, również symetrycznie, także w stronę stawu żuchwowo –skroniowego.                  

Czynność powtarzamy pięciokrotnie. 

2. Kciukiem i palcem wskazującym chwytamy skórę twarzy (orientacyjnie  od kącików oczu 

do miejsc poniżej kącików ust – ugniatamy twarz pomiędzy palcami –  „szczypce” 

przesuwamy po policzku wzdłuż dolnej krawędzi oka, a  górnej krawędzi wargi,  od 

zewnętrznej linii twarzy do wewnątrz (w stronę nosa). 

3. Opukujemy twarz (policzki) opuszkami palców (każdym oddzielnie),  zgodnie z kierunkiem 

określonym w punkcie 1. 

4. Głaszczemy twarz. 

5. Palcami wskazującym i środkowym robimy  łezki uciskając punkty od kącików ust w dół aż 

do środka żuchwy. 

6.Kciukami uciskamy 3 punkty:  pomiędzy brwiami oraz przy zewnętrznych kącikach oczu. 

Następnie, również kciukami,  uciskamy punkty wzdłuż kości policzkowych (symetrycznie) od 

skrzydełek nosa w kierunku skroni (trzykrotnie). 

7. Przełyk masujemy delikatnie ruchem głaszczącym z dołu ku górze. 

8. Wykonujemy masaż warg – opisany oddzielnie (Usprawnianie warg – ćwiczenia bierne). 

Uwaga Podczas masażu należy zachować kontakt wzrokowy, emocjonalny i słowny – mówić 

łagodnie o tym, co się robi, a także nie przerywać – w miarę możliwości - kontaktu 

dotykowego. 


