
W przypadku trudności z wymową głosek sz, cz, ż, dż, r, l niezbędne są: 

 ćwiczenia usprawniające pionizację języka czyli unoszenie masy 

języka do góry w kierunku podniebienia, czubek języka dotyka 

dziąseł za górnymi zębami. 

Na początku należy uświadomić dziecku położenie języka. Można to zrobić 

różnymi sposobami np.:  

 Dotykamy palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi 

zębami. Palec lub łyżeczkę można dodatkowo zamoczyć np. w soku z 

cytryny, aby odczucie było silniejsze. Mówimy, że to jest miejsce, w 

którym język powinien przebywać, gdy mamy zamkniętą buzię i gdy 

wymawiamy w/w głoski.  

 Przygotowujemy kawałek nici dentystycznej ok.15cm, zawiązujemy na 

jednym z końców węzełek, wkładamy węzełek za górne siekacze, wysoko 

przy dziąsłach i prosimy, aby dziecko dotykało go czubkiem języka. 

Czynność powtarzamy kilka razy dziennie po kilka minut. W ten sposób 

dziecko uczy się, gdzie trzymać język przy wymowie w/w głosek, a także 

gdy nic nie mówi lub śpi. 

 

Następnie przechodzimy do ćwiczeń: 

 Przytrzymujemy czubkiem języka przy podniebieniu rodzynki, pastylki 

pudrowe, płaski kawałek żelka itp.  

  Zlizujemy nutellę, miód itp. z podniebienia w kierunku wałka 

dziąsłowego przy szeroko otwartych ustach.  

 Konik jedzie na przejażdżkę - naśladuj konika stukając czubkiem języka 

o podniebienie (wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania).  

  Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem tak, jakby był windą - 

raz do góry, raz do dołu.  

  Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język także. Włóż 

język między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę. 

 Chomik - wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć 

policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony.  

 Malarz - maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) 

swoje podniebienie, zaczynając od zębów w stronę gardła.  



  Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek 

i uderzaj o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. 

 Żyrafa - ma długą szyję, wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko 

usta i spróbuj wyciągnąć język do góry, najdalej jak potrafisz. 

 Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy 

potrafisz dosięgnąć językiem do ostatniego zęba na górze i na dole, z 

prawej i lewej strony.  

Oprócz nazw ćwiczeń można przygotować obrazki je przedstawiające i pokazywać dziecku, ucząc je 

przy tym wykonania danego ćwiczenia. Potem wystarczą same obrazki i dziecko samo potrafi ćwiczyć. 

Obrazki można np. wydrukować podwójnie i pograć w grę memory. 


