
 

 

Ćwiczenia dla dzieci, które przy wymowie wkładają język między zęby. 

 

  

Proponuję następujący zestaw ćwiczeń: 

1. Ćwiczenia oddechowe przy mocno zaciśniętych zębach trzonowych i zamkniętych ustach -

     

    celem tych ćwiczeń jest zlikwidowanie nosowania i nauczenie oddychania nosem: 

a)      równomierny wdech i wydech nosem: 

- zaczynamy od 3 wdechów i wydechów i robimy przerwę (powtarzamy 5 razy), 

- potem zwiększamy do 4 (5, 6, 7, 8, 9, 10) oddechów (powtarzamy 5 razy). 

  

 Pomocne przy tych ćwiczeniach będzie przytrzymywanie ustami paska papieru. Można 

również kupić w aptece lub sklepie medycznym  płytkę przedsionkową (nie jest droga) a 

wygląda tak jak na obrazku poniżej; dodatkowo można wykonywać ćwiczenie warg z 

użyciem tej płytki, które opiszę później. 

  

b)      wydłużamy fazę wydechową: 

- nabieramy powietrze nosem, usta zamknięte i w czasie wydechu mruczymy długo (jak miś : 

mmmmmmmmm) tj. mówimy spółgłoskę m  (Uwaga! Proszę nie dodawać samogłoski y aby 

nie powstawało mymymy); można mierzyć czas mruczenia na jednym wydechu i zapisywać 

rekordy. 

  

2. Ćwiczenia warg - celem tych ćwiczeń jest wzmocnienie mięśni warg, nauczenie zamykania 

ust i zaciskania zębów trzonowych w czasie spoczynku oraz zlikwidowanie nawyku otwartej 

buzi: 

  

a)      bardzo mocno zaciskamy zęby trzonowe i usta, potem zwalniamy napięcie warg, 

powracamy do stanu spoczynku (Uwaga! Nie otwieramy ust) – powtarzamy 10 razy; 



  

b)      nakładamy wargę górną na dolną i powracamy do stanu spoczynku – powtarzamy 10 

razy; 

  

c)      nakładamy wargę dolną na górną i powracamy do stanu spoczynku – powtarzamy 10 

razy; 

  

d)     ćwiczenia b) i c) wykonujemy na zmianę – powtarzamy 10 razy; 

  

e)      ćwiczenia z płytką przedsionkową (wspomnianą powyżej) - wsuwamy ją pod wargi 

dziecka, wargi obejmują ją – zęby są mocno zaciśnięte, następnie rodzic lekko pociąga za 

kółko tak, aby płytka nie wypadła – powtarzamy 10 razy; powinien być lekko wyczuwalny 

opór. 

  

3. Ćwiczenia języka - celem tych ćwiczeń jest spionizowanie języka przez cofnięcie go od 

zębów: 

  

a)      przesuwamy czubkiem języka od wałka dziąsłowego za górnymi zębami po 

szwie              

  

      podniebnym w głąb jamy ustnej i opuszczamy język („język zagląda do gardła”) –  

powtarzamy 10 razy; 

  

b)      rozcieramy językiem pokarm po podniebieniu – np. miód, masło orzechowe, gotowane 

ziemniaki, serek topiony, dżem, nutellę, itp.; 

  

c)      przytrzymujemy językiem przy podniebieniu rodzynkę, drażetkę, cukierka tic-tac, 

kostkę czekolady, opłatek, wafelek – widać naciągnięte wędzidełko podjęzykowe – 

powtarzamy 10 razy. 

 

 



 

 

 


