
 

 

 

 
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  

NR 2 W PŁOCKU 

Oprac. na podst. literatury Monika Smolarek 

 

Ćwiczenia warg i języka, oddechowe. 

Dziecko: 

• wykonuje przed lustrem, 

• wykonuje po uprzednim pokazie przez dorosłego i pod jego kontrolą (tak, by mógł 

obserwować dziecko i korygować/wspomagać/ukierunkowywać je na prawidłowe 

wykonanie ćwiczenia), 

• wykonuje je systematycznie (najlepiej codziennie po około 10 minut).  

 

Ćwiczenia warg: 

 

1.  „Rybka” – szeroko otwieramy usta i zamykamy je, 

2. „Autka” – przesadnie wymawiając samogłoski (szeroko otwarte usta): 

• eo-eo-eo – karetka, 

• io-io-io- - policja, 

• iu-iu-iu- - straż pożarna, 

3. „Całuski” – cmokamy przy mocno wysuniętych wargach, 

4. „Konik” – parskamy (wprawiamy wargi w drganie), 

5. „Wyścigówka” – naśladowanie jazdy samochodem (wibrowanie wargami), 

6. „Wilk” – robimy delikatny masaż warg ząbkami („skrobiemy” dolną wargę górnymi 

ząbkami i górna wargę – dolnymi), 

7. „Króliczek” – mocno zaciskamy usta i i przesuwamy je na boki, 

8. „Meduza” – zakładamy na przemian dolną wargę na górną i górną na dolną, 

9. „Wiatraczek” – dmuchamy na skrawki papieru, watki, piłeczki ping-pongowe itp.  

(przy mocno wysuniętych wargach – powietrze wciągamy nosem), 

10. „Dzióbek” – układanie warg w dzióbek na zmianę z ich rozciąganiem (zęby nie są 

widoczne), 

11. „Ryjek” – układanie warg w ryjek/kółeczko (jak do głoski [o]) przy złączonych zębach 

(zęby przednie widoczne), 

12. „Balonik” – nadymanie powietrza w policzki, przytrzymanie kilka sekund, a następnie 

przepychanie powietrza z jednego policzka do drugiego przy złączonych wargach. 

 

Ćwiczenia języka: 

1. „Żmija” – szybko wysuwamy wąski język z buzi i cofamy go w głąb jamy ustnej, 

2. „Kotek” – oblizujemy szeroko otwarte usta (język wykonuje pełne kółeczko wokół ust), 

3. „Mycie ząbków” – oblizujemy zewnętrzną stronę ząbków (język wykonuje pełne 

kółeczko po zębach pod ustami), 

4. „Liczydło” – przy szeroko otwartej buzi, dotykamy czubkiem języka każdego ząbka  

u góry, 

5. „Konik” – kląskamy przy szeroko otwartej buzi, 

6. „Wahadełko” – wykonujemy szybkie, ale dokładne ruchy dotykając czubkiem języka  

do kącików ust, 



 

 

7. „Strzała” – wyciągamy język mocno do przodu i napinamy go (tak, by jego czubek był 

wąski), 

8. „Leniuszek” – przy szeroko otwartej buzi, wyciągamy język do przodu bez napinania 

(język będzie szeroki), 

9. „Łaskotki” – przy szeroko otwartej buzi, dotykamy czubkiem języka górnego wałka 

dziąsłowego („górki” tuż za górnymi zębami) i delikatnie masujemy szybkimi, 

poziomymi ruchami, 

10. „Malowanie sufitu” – gładzimy językiem podniebienie twarde, od zębów w stronę gardła, 

11. „Biedronka” – naśladujemy językiem malowanie kropeczek na podniebieniu twardym 

(przy szeroko otwartych ustach), 

12. „Łyżeczka” – przy szeroko otwartych ustach wywijamy boki i czubek języka tak,  

by powstało wgłębienie na kształt łyżeczki, 

13. „Rurka” – zwijamy brzegi języka do góry 

14.  „Głodomorek” – przytrzymujemy czubkiem języka, na podniebieniu, kawałek chrupka 

kukurydzianego, ryżu preparowanego, nutelli itp. (kilka sekund, kto dłużej, przy szeroko 

otwartej buzi), 

15. „Chomiczek” – przy zamkniętych ustach wypychamy czubkiem języka policzki. 

 

 

Ćwiczenia oddechowe (pamiętamy, że wdech jest nosem przy zamkniętych ustach, a wydech 

ustami): 

 

1. „Kto szybciej?” – która piłeczka ping-pongowa szybciej dotrze do mety (dmuchamy  

na piłeczkę w kierunku celu), 

2. „Kto wyżej? Kto dalej?” – dmuchamy na watkę, papierki, piórka w gorę/ po stole, 

3. „Wiatraczek” – dmuchamy na wiatraczek, 

4. „Która bańka większa? Kto więcej?” – dmuchamy na bańki mydlane, 

5.  „Piana” – zdmuchujemy pianę z ręki podczas kąpieli, 

6. „Artysta” – dmuchamy na kleksy zrobione farbami plakatowymi (na stoliku rozlewamy 

kałuże wody, na jej obrzeżach robimy kleksy farb, zdmuchujemy kleksy do środka tak,  

by farby wymieszały się, 

7. „Taniec” – dmuchamy na płomień świecy delikatnie tak, by tańczył (uwaga  

na zachowania bezpieczeństwa), 

8. „Tort” – dmuchamy na płomień świeczek urodzinowych ustawionych w rzędzie (np. 

umieszczonych na styropianie”, zdmuchujemy konkretną świeczkę w rzędzie (uwaga  

na zachowania bezpieczeństwa), 

9. „Burza” – dmuchamy przez słomkę w wodę umieszczoną w szklance (długie wydechy), 

10. „Baloniki” – nadmuchujemy baloniki, 

 

Ćwiczenia wydechowe można wykonywać również przy użyciu słomki umieszczonej  

w ustach (nie można słomki przygryzać zębami). 


