
Ćwiczenia usprawniające aparat mowy  

(ukierunkowane na prawidłową wymowę s, z, c, dz ) 

Każde z ćwiczeń wykonaj trzy razy. W zeszycie logopedycznym narysuj 

uśmiechniętą buźkę, gdy już wykonasz zadanie. Umów się z mamą/tatą/ 

babcią/dziadkiem, jaką nagrodę otrzymasz za 5 uśmiechniętych buziek 

czyli 5 dni ćwiczeń. 

SŁODKI PRZYSMAK 

Ćwiczenie dla prawdziwych łakomczuchów! Smarujemy miejsce za dolnymi ząbkami 

niewielką ilością słodyczy (może być to miód, gorzka czekolada, gęsty syrop) albo 

przyklejamy tam kawałek opłatka/ andruta/ kukurydzianego chrupka. Zadaniem dziecka jest 

zlizać czubkiem języka caaaaaałą słodycz. Uwaga! To wciąga 🙂 

 

NITKA I SUPEŁEK 

Odcinamy kawałek nitki (fajnie sprawdzają się tutaj nici dentystyczne, bo są sterylne, 

cieniutkie i mają dodatkowy walor smakowy) i zawiązujemy na końcu kilka supełków, tak 

żeby były wyczuwalne palcami. Nitkę umieszczamy delikatnie pomiędzy górnymi jedynkami, 

supełkiem do wewnątrz i prosimy dziecko by dotknęło językiem węzełka, gdy zamknie zęby. 

Oddycha wówczas nosem.  

Gdy umieścimy nitkę z supełkiem między dolnymi jedynkami możemy po zamkięciu zębów 

prosić by dziecko powiedziało ssss/ zzzzz. Czubek języka dotykać ma węzełka po 

wewnętrznej stronie dolnych zębów. Język nie ucieka na boki, nie wsuwa się między ząbki, 

bo „musi” przecież pilnować supełka. 

 

PATYCZKI do lodów /SŁOMKA 

Patyczek układamy płasko  na dolne ząbki tak, by niewielki kawałek znajdował się w buzi. 

Prosimy dziecko, by włożyło język POD patyczek i zbliżyło ząbki do siebie. Patyczek jest 

na tyle cienki, że zęby bez problemu się złączą. Podczas wymowy wydłużonego SSSSS lub 

ZZZZ staramy się, aby patyczek/słomka pozostawała nieruchomo, w ten sposób uda się 

zatrzymać język na dole. 

 

WINDA 

Mam jeszcze jeden trik dla „opornych” z patyczkiem w roli głównej, czyli tzw. windę. 

Patyczek umieszczamy nieco głębiej a zadaniem dziecka jest naciskając językiem na patyk, 

przytrzymać go w zębach i unieść jego drugi koniec następnie zwolnić nacisk i opuścić 

„windę”. 

 

WIETRZYK 

Ostatnie z ćwiczeń to dmchanie przez rurkę/słomkę. Słomkę umieszczamy na środku buźki 

(czubek języka pozostaje przy dolnych ząbkach). Dzięki temu dziecku łatwiej jest ułożyć 

język w charakterystyczną dla wymowy „rynienkę”. Dmuchamy przez słomkę na drobne 

skrawki paperu- to płatki kwiatów wirujące na wietrze. 

 



Zadanie na spostrzeganie 

Proszę wydrukować lub przepisać dziecku do zeszytu sylaby. 

Zadaniem dziecka jest odszukanie i pokolorowanie takich samych sylab tym samym kolorem. 

Czytamy sylaby – dziecko powtarza kontrolując ułożenie języka za zębami. 

SA AS AZY SY 

SE ES EZA ZO 

SO OSA IZA SA 

SY EZA ZU ZY 

ZA OS AS SE 

ZE IZA ZU ZA 

ZO AZY ES SO 

ZY OS OSA ZE 

 


