
Usprawnianie warg – ćwiczenia bierne 

 

Ćwiczenia warg prowadzimy w celu usprawnienia ich funkcji związanych zarówno z przyjmowaniem 

pokarmów (np. zdejmowaniem jedzenia z łyżki,  aktywnym piciem z wykorzystaniem pracy górnej 

wargi,  domykaniem ust podczas połykania), jak i z mówieniem (w szczególności artykulacją 

samogłosek: a , e , i , o , u , y oraz spółgłosek dwuwargowych: m , p , b). 

Ćwiczenia warg podzielimy na dwie grupy: bierne w formie masażu oraz czynne, wykonywane 

samodzielnie lub z niewielką pomocą przez dziecko. 

Masaż warg 

Masaż warg powinien być częścią całościowej stymulacji okolic ustno – twarzowych (masażu 

zewnętrznego twarzy i  wewnętrznego jamy ustnej) , ale można go też wykonywać oddzielnie, w 

szczególności w ramach przygotowania warg do czynności jedzenia lub picia. Optymalnie jest 

wykonywać bierne ćwiczenia warg i całego aparatu pokarmowo – artykulacyjnego około 30 minut 

przed każdym posiłkiem.  

1.Obydwa kciuki kładziemy pod brodą, a palcami wskazującymi obejmujemy złączone wargi górną i 

dolną, a następnie  kilkakrotnie rozciągamy je i ściągamy. 

2.Układamy wargi  w dzióbek z użyciem kciuków i palców wskazujących.  

3.Głaszczemy, delikatnie obszczypujemy, opukujemy, ugniatamy, rozcieramy okolice przy czerwieni 

warg. Ruch rozcierania (kółeczkami) prowadzimy symetrycznie dwoma palcami wskazującymi od 

środka górnej lub dolnej wargi w kierunku odśrodkowym. 

4. Chwytamy górną i dolną wargę pomiędzy palce (kciuki - pod dolną, środkowy, serdeczny i 

wskazujący - nad górną, tak  żeby miały ze sobą kontakt) i  delikatnie masujemy. 

5. Masujemy górną wargę, ściągając ją w dół obrotowym ruchem palca wskazującego położonego 

poziomo pomiędzy nosem a górną wargą. 

6.Stymulujemy obszar czerwieni warg (na zewnątrz i wewnątrz)  punktowo lub ruchem ciągłym 

(wtedy symetrycznie, od środka górnej lub dolnej wargi w kierunku odśrodkowym) z wykorzystaniem 

dostępnych środków: skórki chleba, miękkiej szczoteczki do zębów, palca zwilżonego ziołową 

herbatą, gryzaka itp. 

Uwaga Siłę bodźca uzależniamy od reakcji: jeżeli jest słaba, wzmacniamy siłę dotyku, jeżeli 

wygórowana, dotyk powinien być delikatniejszy.  

Podczas masażu wymawiamy głoski odpowiadające układowi ust, np. złączone wargi – m, p, b, 

rozciągnięte – i. 

Wycierając buzię po posiłku, nie rozciągamy warg we wszystkich kierunkach, tylko delikatnie 

punktowo ich dotykamy i w ten sposób usuwamy zabrudzenia. 

 

 

 


