
Skrócone wędzidełko podjęzykowe oraz kilka ćwiczeń rozciągających 

wędzidełko i usprawniających pionizację języka 
 (dla dzieci w wieku od 3 lat i więcej) 

 

Zbyt krótkie wędzidełko językowe może mieć wpływ na opóźniony rozwój mowy, na 

wzorzec ssania, żucia, połykania, a co za tym idzie, na rozwijanie się wady zgryzu. Decyzję  

o podcięciu wędzidełka powinien podjąć specjalista (laryngolog, logopeda). Zabieg może 

wykonać stomatolog lub laryngolog. Podcięte wędzidełko zazwyczaj goi się bez żadnych 

komplikacji. Sam zabieg podcięcia wędzidełka nie sprawi, że od razu będziemy podnosić 

język do góry. Tego trzeba się nauczyć. Ważne jest, aby już parę dni po zabiegu rozpocząć 

systematyczne ćwiczenia.  
 

Jak rozpoznać, że wędzidełko podjęzykowe jest zbyt krótkie 
1. Ruch języka w obrębie jamy ustnej jest ograniczony. 

2. Przy próbie podniesienia języka do góry wędzidełko bardzo się napina i grubieje. 

3. Język słabo się wysuwa (nie kieruje się bez problemów w stronę nosa ani brody, zwraca 

się w prawą lub lewą stronę. 

4. Końcówka języka przypomina serce (jego czubek jest wciągnięty na środku a nie 

zaokrąglony). 

5. Głoski wymagające uniesienia języka do góry (sz, ż, cz, dż, l, r) są źle wymawiane. 
 

Ćwiczenia rozciągające wędzidełko podjęzykowe 
1. Pokazywanie „niegrzecznego” języka. 

2. Naśladowanie ruchów języka żmii (język ruchliwy, szybko wysuwa się we wszystkie 

strony). 

3. Naśladowanie picia mleka przez kotka (szybkie, krótkie ruchy języka w przód, do góry, do 

tyłu). 

4. Oblizywanie końcem języka wargi dolnej, wargi górnej (suchej, posmarowanej pastą 

czekoladową). 

5. Oblizywanie końcem języka miejsc pod wargą dolną (na całej długości) – suchych, 

posmarowanych pastą czekoladową, itp.). 

6. Oblizywanie końcem języka miejsc tuż nad wargą górną, wzdłuż całej jej długości. 

7. Naprzemienne oblizywanie miejsc (suchych, posmarowanych) ruchem okrężnym. 

8. Kilkakrotne oblizywanie ruchem okrężnym miejsc wokół ust (raz w jedną raz w drugą 

stronę). 

9. Dotykanie czubkiem języka kącików ust (kilkakrotnie i naprzemiennie – prawego, 

lewego). 

10. Zlizywanie końcem języka masy czekoladowej z prawego i lewego kącika ust. 

11. Masaż – delikatnie masuj palcem miejsce, w którym został wykonany zabieg, 

przesuwając palcem od dołu, do góry, ustawiając czubek języka dziecka w kierunku 

podniebienia (uważaj na szwy, jeśli zostały założone), 

12. Czubek języka dotyka górnych ząbków – usta powinny być delikatnie rozchylone,  

a dziecko, czubkiem języka, dosięga do górnych zębów; pamiętaj, że to ćwiczenie musi 

zostać wykonane z językiem wewnątrz jamy ustnej! 

13. Czubek języka dotyka wałka dziąsłowego – wałek dziąsłowy to taka „górka” za górnymi 

zębami – sprawdź, gdzie on jest! Od dzisiaj to miejsce będzie parkingiem dla języczka. To 

ważne, żeby na hasło „parking!” język ustawiał się właśnie tam! Pamiętaj, że to ćwiczenie 

musi zostać wykonane z językiem wewnątrz jamy ustnej! 

14. Czubek języka podskakuje do wałka dziąsłowego (parkingu) – raz jest uniesiony, a raz 

nie; może uda się języczkowi namalować kilka kropek na parkingu? Pamiętaj, że to 

ćwiczenie musi zostać wykonane z językiem wewnątrz jamy ustnej! 

15. Utrzymywanie czubka języka na wałku dziąsłowym – utrzymuj język na parkingu przez 

trzy, pięć a może i dziesięć sekund? To ćwiczenie przygotowuje do pionizacji języka,  

a więc ćwiczy naturalne jego ułożenie, naturalną pozycję spoczynkową. 
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