
Usprawnianie języka – ćwiczenia czynne 

Ćwiczenia języka prowadzimy w celu usprawnienia ich funkcji związanych zarówno z  jedzeniem (np. 

transportowaniem pokarmu, połykaniem),  jak i z mówieniem (w szczególności artykulacją 

spółgłosek:  t , d , n , s , z , c , dz , ś ,ź ,ć ,dź , sz , ż ,cz ,dż, k , g , ch). 

Ćwiczenia języka 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 język – palcem, szpatułką, trzonkiem silikonowej łyżki.  

Do każdego ćwiczenia warto ułożyć prostą, krótką, kilkuzdaniową historyjkę. Przykłady: „Żyrafa chce 

jeść. Lubi liście, które rosną wysoko na drzewie. Musi mocno wyciągnąć szyję w górę, żeby je dostać” 

lub „Konik jedzie na przejażdżkę. Chce, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Bardzo głośno stuka kopytami o 

ziemię”. 

Czynne ćwiczenia języka 

1. „Parkujemy samochód” / „Krasnal wraca do domu” - dotykamy palcem lub zimną łyżeczką 

podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je „parkingiem" lub „domkiem krasnoludka”, w 

którym język (samochód, krasnoludek) powinien przebywać, gdy mamy zamkniętą buzię. 

2.  „Nie pozwól mi spaść!” - przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu rodzynek, pastylek 

pudrowych, cukierków halls (z wgłębieniem w środku) itp. 

3. „Zamiatamy podłogę” - zlizywanie nutelli, mleka w proszku itp. z podniebienia przy szeroko 

otwartych ustach. 

4. „Konik  na przejażdżce”- naśladowanie stukotu kopyt – kląskanie  czubkiem języka o podniebienie, 

w miarę możliwości przy jak najbardziej otwartych ustach. 

5. „Winda” - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem tak, jakby był windą – w górę i w dół. 

6. „Karuzela” - dzieci bardzo lubią  kręcić się na karuzeli. Włóż język między wargi a dziąsła i zakręć 

nim raz w prawą, raz w lewą stronę. 

7. „Chomik 1”- wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z 

prawej raz z lewej strony. 

8. „Chomik 2” – chowamy okrągłe chrupki / kulki do mleka do kieszonek policzkowych i wyjmujemy je 

językiem spomiędzy policzków i dziąseł. 

8. „Malarz” - maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) dokładnie swoje 

podniebienie, zaczynając od zębów w stronę gardła. 

9. „Młotek” - wbijamy gwoździe w ścianę. Twój język zamienia się w  młotek. Uderzaj o dziąsła tuż za 

górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. 

10. „Żyrafa” - ma długą szyję, wyciąga ja mocno do góry. Otwórz szeroko usta i wyciągnij język do 

góry, najdalej jak potrafisz. 

11. „Słoń” - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz dosięgnąć 

językiem do ostatniego zęba na górze i na dole, z prawej i lewej strony.  


