
Usprawnianie warg – ćwiczenia czynne 

 

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

pokarmów (np. zdejmowaniem pokarmu 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. 

Poniżej przedstawiamy czynne ćwiczenia w formie zabawy, które warto wykonywać z dzieckiem z 

kontrolą wzrokową  - przed lustrem. Najpierw mówimy w co będziemy się bawić (podajemy nazwę 

ćwiczenia), następnie objaśniamy i demonstrujemy ruch (powoli, wyraźnie, nawet kilkakrotnie ), a w 

razie potrzeby pomagamy odpowiednio ułożyć wargi. Do każdego ćwiczenia warto wymyślić  prostą, 

krótką, kilkuzdaniową historyjkę. Przykłady: „Jedzie konik. Ciągnie wóz. Na nim ziemniaki i kapusta. 

Dużo warzyw. Są ciężkie. Konik jedzie pod górę. Jest zmęczony. Mówi, że chce wypocząć. Parska.” lub 

„Tadek to niejadek. Nie chce jeść. Zamyka mocno buzię. Chowa wargi do środka buźki.” 

 

Czynne  ćwiczenia warg 

1. „Drzwi do domu” – buzia to domek krasnala, a wargi to drzwi – otwieramy szeroko i  domykamy 

mocno usta. 

2. „Skrzynia ze skarbami”  - zamykamy buzię – skrzynię, przekręcając klucz  mocno ściskamy usta, 

pilnując skarbów. 

3. „Suszarka do włosów” – wciągamy powietrze nosem, a wydmuchujemy przez słomkę na dłoń, 

czując powiew. 

4. „Całuski” – cmokamy, przesyłając do siebie buziaki (usta wysunięte do przodu). 

5. „Zmęczony konik” – parskanie wargami. 

6. „Niejadek”- wciąganie ust w głąb jamy ustnej. 

7. „Balonik” – nadymanie policzków ze ściągniętymi ustami, wypuszczanie powietrza - po dotknięciu 

policzków palcami (przekłuciu balonika). 

8. „Podwieczorek pieska” – chwytanie ustami rozsypanego na talerzu dmuchanego ryżu, drobnych 

chrupek, kawałków owoców itp. 

9. „Świnka” – wysuwanie warg do przodu, udawanie ryjka świnki. 

10. „Wąsy” – położenie nad górną wargą słomki lub ołówka i wymawianie samogłoski u (można 

zrobić zawody, kto dłużej wytrzyma w tej pozycji). 

11. „Jedzie policja / straż  pożarna / karetka pogotowia”- wyraźne wymawianie samogłosek w parach  

(np. i – o, i – o, e – o, e – o, e – u, e – u, a – u, a –u). 

12. „Pojazdy” – naśladowanie warkotu motoru, helikoptera, traktora poprzez wibrację warg. 

 



 

 

 

 


