
 

Wargi szeroko rozchylone, 

język płaski, leży na dnie jamy 

ustnej. 

 

 

Zestaw ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej wymowy głoski „a”: 

- szerokie otwieranie i zamykanie ust, 

- ziewanie przy szeroko otwartych ustach, 

- głęboki wdech ustami, a wydech nosem, 

- energiczne opuszczanie żuchwy i powrót do pozycji pierwotnej, 

- naśladowanie szeroko otwartej paszcz lwa 

 

 

 

 

 

Czubek języka cofa się w głąb 

jamy ustnej po jej dnie, unosząc 

grzbiet do podniebienia 

miękkiego. Wargi mocno 

wysuwają się do przodu. 

 

 

Zestaw ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej wymowy głoski „u”: 

- próby parskania „Zmęczony konik”, 

- Wysuwanie warg do przodu z równoczesnym cmokaniem „Posyłanie 

całusów”, 

- naśladowanie odgłosów ryczącej krowy „mu, mu”, 

- wysuwanie warg do przodu i lekkie naprzemienne rozsuwanie i ściąganie ich 

końców „Pyszczek ryby”, 

- próby gwizdania, 

- prowadzenie czubka języka do dolnych zębów w tył po dnie jamy ustnej, 

- nakładanie górnej wargi na dolną i odwrotnie 

 

 

 



Szeroki uśmiech z zębami 

maksymalnie zbliżonymi do 

siebie. Język leży na dole jamy 

ustnej, jego czubek opiera się o 

dolne zęby, zaś środek unosi się 

do podniebienia. 

Zestaw ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej wymowy głoski „i”: 

- maksymalne rozciąganie warg z intensywnym cofaniem kącików ust i powrót 

do normalnej pozycji, 

- tworzenie szerokiego uśmiechu, na przemian z ukazywaniem zębów, a 

następnie z zasłanianiem ich wargami, 

- opieranie języka o dolne zęby i cofanie go w głąb jamy ustnej 

 

 

 

 

Wargi są zaokrąglone i 

wysunięte lekko do przodu, 

język dotyka dolnych dziąseł, 

uwypuklając się do 

podniebienia. 

 

Zestaw ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej wymowy głoski „o”: 

- otwieranie zaokrąglonych ust i ich zamykanie, 

- opuszczanie żuchwy i powrót do pozycji pierwotnej, 

- opieranie czubka języka o dolne zęby i cofanie go w głąb jamy ustnej, 

- naśladowanie ziewania, 

- zaokrąglanie warg i lekkie ich wysunięcie do przodu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Czubek języka opiera się o 

dolne dziąsła, a jego środek 

lekko unosi się do góry. Wargi 

rozchylają się, jak do uśmiechu. 

 

 

 

Zestaw ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej wymowy głoski „e”: 

- tworzenie szerokiego uśmiechu i powrót do normalnej pozycji warg, 

- naprzemienne uśmiechanie się z pokazywaniem zębów i ich zasłanianiem 

wargami, 

- mycie zębów dolnych językiem po ich wewnętrznej stronie, 

- uśmiechanie się, a następnie ściąganie warg w ryjek 

 

 

 

Język leży na dnie jamy 

ustnej, brzegi opierają się o 

zęby dolne, zaś tył wysklepia 

się do podniebienia. Wargi 

spłaszczone, jak do 

uśmiechu, lecz w mniejszym 

stopniu niż przy „i”. 

 

Zestaw ćwiczeń przygotowujących do prawidłowej wymowy głoski „y”: 

- rozchylanie warg do szerokiego uśmiechu, a następnie ściąganie ich w ryjek, 

- naprzemienne uśmiechanie się z pokazywaniem i chowaniem zębów, 

- wyrzucanie języka zza dolnych zębów „Wymiatanie śmieci” 

 

 

 

 


