
Kochane dzieci i drodzy rodzice

Za nami kolejne dni spędzone z rodziną w domu. Mam nadzieję, że w zdrowiu, i mimo tego co się 
wokół nas dzieje w spokoju. Chciałabym choć trochę umilić Wam ten wspólnie spędzany czas. 
Oto garść kolejnych ćwiczeń, które usprawnią Waszą buzię i język.

Tym razem poćwiczymy podniebienie miękkie:

• ziewnij szeroko obserwując swoje gardło w lustrze
• oddychaj głęboko- wdech wykonuj nosem, a wydech – ustami
• oddychaj głęboko tylko przez nos, usta miej cały czas zamknięte
• oddychaj głęboko tylko przez nos, przy wydechu zatkaj jedną dziurkę nosa, ćwiczenie 

powtórz przy zatkanej drugiej dziurce
• wykonaj wdech przez usta i wydech przez nos
• przygotuj słomkę i spróbuj przenieść papierek , zasysając powietrze przez słomkę
• otwórz szeroko buzię, czubek języka schowaj za dolne zęby, a tyłem języka raz zasłaniaj, 

raz odsłaniaj gardło
• chrząknij i chrapnij kilka razy
• wymawiaj krótko samogłoski : a,e,o,u,i,y przy szeroko otwartych ustach, obserwując się w 

lusterku
• nabierz powietrza i nadmij policzki, postaraj się utrzymać je w tej pozycji, początkowo 

nadymaj policzki przy zatkanym nosie, po czym podczas trzymania powietrza puść nos, 
następnie nadmuchuj na przemian raz jeden policzek, raz drugi

• spróbuj kaszlnąć przy wysuniętym na brodę języku
• wymawiaj energicznie połączenia głoskowe: uku-ugu, oko-ogo, uk-ku, uk-gu,ok-go
• wciągnij policzki do wewnatrz jamy ustnej, a następnie rozluźnij je
• wymawiaj sylaby z głoską p na końcu: ap, op, up, ep, yp, ip. Staraj się przedłużyć moment 

zwarcia warg przy wymawianiu głoski p.
Ćwiczenia żuchwy

Ćwiczenia powinny być wykonywane ostrożnie, delikatnie i powoli przed lustrem, i powtórzone co 
najmniej 5 razy.

• opuszczaj żuchwę i zagryzaj zęby na zmianę
• wykonuj żuchwą ruchy poziome, w lewą i prawą stronę, najpierw z ustami zamkniętymi, a 

potem z otwartymi
• wykonuj żuchwą ruchy do przodu i do tyłu
• przy zamkniętych ustach wykonuj koliste, powolne ruchy żuchwy- wyobraź sobie, że jesteś 

krówką przeżuwającą trawę
• wysuń żuchwę do przodu, a następnie zagryź dolnymi zębami górną wargę i przeczesuj ją

Te i poprzednie ćwiczenia usprawnią Wasze buzie i będziecie gotowi do kolejnych wyzwań.
Prośba do rodziców.

Bardzo proszę traktować te zestawy jako propozycje do wykorzystania, oczywiście biorąc pod 
uwagę indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka.

W ramach ćwiczeń oddechowych, o których była mowa w poprzedniej wiadomości , 
możecie państwo nawiązać do aktualnej pory roku. Mamy wiosnę, zróbmy więc pięknego, 
wiosennego kwiatka. Wytnijcie razem z dzieckiem płatki , a następnie niech dzieci spróbują 
słomką , wciągając powietrze , przenieść te płatki na kartkę, a następnie je przykleić. Łodygę i 
płatki rysujemy wg uznania.

Wierzę, że wiosna zawita do każdego domu. 
Pozdrawiam i życzę udanej zabawy. 
                                                                                                Ela Koźlicka - logopeda


