
Oto kilka przykładów ćwiczeń pomagających w wywołaniu głosek szumiących: 

I Ćwiczenia języka 

o Dotykamy palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, nazywając je "zaczarowanym 
miejscem", "parkingiem" itp.. w którym język (krasnoludek, samochód) powinien przebywać, gdy mamy 
zamkniętą buzię;  

o Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu rodzynek, pastylek pudrowych, cukierków halls (z 
wgłębieniem w środku) itp.;  

o Zlizywanie nutelli, mleka w proszku itp. z podniebienia przy szeroko otwartych ustach;  
o Język malarzem – dzieci naśladują malarza, który pędzlem maluje obrazy. Język to pędzel. Dzieci czubkiem 

języka naśladują malowanie różnych wzorów: 
kropek, kółek, linii, kwadratów, trójkątów. Za każdym razem moczą pędzel w farbie (dotykanie czubkiem 
języka wałka dziąsłowego, malują wzór, płuczą pędzel (oblizywanie językiem dolnych dziąseł od wewnętrznej 
strony);  

o Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język także. Włóż język między wa rgi a dziąsła i zakręć 
nim raz w prawą, raz w lewą stronę;  

o 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;  

o Wahadełko – kierowanie czubka języka w kąciki ust;  
o Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła tuż za górnymi 

zębami, naśladując wbijanie gwoździa;  
o Wysuwamy język na brodę, zwijamy w „łyżeczkę” i chowamy do buzi;  
o Masaż języka –wysuwanie i cofanie języka przez lekko zwart zęby;  
o Schodki – czubek języka dotyka górnych jedynek, górnej wargi, a następnie nosa (buzia otwarta);  
o Masaż podniebienia – język jest masażystą i masuje podniebienie od zębów w stronę gardła i z powrotem;  
o Naśladowanie różnych zwierząt: 

- ”krokodyl” – szerokie otwieranie buzi, wysuwanie żuchwy do przodu, naśladowanie „kłapania 
paszczą  „krowa” – naśladowanie przeżuwania trawy, 
- „zły pies” – zagryzanie górnymi siekaczami dolnej wargi, udawanie warczenia psa, 
- „wyjący pies” – naśladowanie wycia psa do księżyca (a-u, a-u), 
- „konik” – kląskanie czubkiem języka o wałek dziąsłowy, 
- „kameleon” – jak najdłuższe wysuwanie języka i chowanie go do buzi, 
- „żabki” – robienie z buzi dużego balonu, naciskanie lekko paluszkami na policzki, stopniowe wypuszczanie 
powietrza, 
- „króliczek” – próby utrzymywania kredki między górną wargą a nosem.  

 


