
Ćwiczenia artykulatorów dla dzieci naśladujących ruchy 

1. Ćwiczenia prawidłowego oddychania i spoczynkowej pozycji języka. 

 Smarujemy wałek za górnymi zębami nutellą, dotykamy zimną łyżeczką, by tam 

dziecko ułożyło język. 

 Prosimy, by zamknęło buzię (zęby zbliżone, wargi razem). 

 Dziecko wdycha i wydycha powietrze nosem (przypominamy o pozycji języka na 

wałku za górnymi zębami i zamkniętej buzi). Ćwiczenie wykonujemy 3 razy dziennie 

ok. 2-3 min. 

2. Ćwiczenia języka. 

 Liczenie zębów 

 Zlizywanie nutelli, miodu z podniebienia 

 Malowanie kropek na podniebieniu 

 Zlizywanie przyklejonego do wałka dziąsłowego opłatka wigilijnego 

lub wafelka 

 Pocieranie językiem policzków od środka 

 Stukanie językiem w wałek za górnymi zębami, 

 Utrzymywanie językiem kawałka gumy rozpuszczalnej za górnymi zębami 

 Uderzanie językiem w supełek na nici dentystycznej (nitka zaczepiona pomiędzy zęby 

dwójki i trójki) 

 Lizanie lizaka, lodów coraz bardziej oddalonych od buzi.  

 Przyklejanie języka do podniebienia. 

 Kląskanie językiem. 

 

Wszystkie ćwiczenia języka powtarzamy przed lustrem, aby dziecko miało kontrolę 

wzrokową.  Należy dążyć do kilkakrotnego powtórzenia ich w ciągu dnia.  

3. Ćwiczenia oddechowe. 

 Dmuchanie  baniek mydlanych, dmuchanie na płomień świecy w konfiguracji: długo- 

krótko – długo, słabo – mocno - bardzo mocno 

 Wymawianie samogłosek na wydechu: głośno – cicho, płynnie (np. aaaaaaaaaaa) 

i stakato (a a a a a ) 

 

 

 



Masaż logopedyczny dla dzieci nie komunikujących się werbalnie 

 

Stymulacja dotykowa okolic głowy oraz sfery oralnej -  masaż: 

 

Należy wykonywać go zawsze w pozycji bezpiecznej dla dziecka, stale utrzymywać kontakt 

wzrokowy, uprzedzać oraz opisywać w prostych słowach to, co robimy. 

Do masażu wykorzystujemy drewniane szpatułki, miękkie szczoteczki do zębów, gazę, 

silikonowe nakładki na palec,  można masować palcem. 

Masaż należy wykonywać silnym zdecydowanym dociskiem, można stosować silniejsze 

głaskanie, ugniatanie palcami, oklepywanie końcami palców, rozcieranie ruchami okrężnymi, 

delikatne obszczypywanie. 

 

 czoło - oklepywanie palcami i rozcieranie od środka czoła w kierunku uszu, głaskanie, 

 szyja - oklepywanie podstawą dłoni, omiatanie miotełkami, masowanie opuszkami 

palców w kierunku podbródka, 

 lekkie oklepywanie, opukiwanie i szczypanie podbródka, brody, policzków i warg 

(za pomocą wypukłej części łyżeczki, pałeczki szklanej lub plastikowej, kolczastej 

piłeczki, szczoteczki, opuszkami palców), 

 nacisk palcami na stawy żuchwowe – jednocześnie po obu stronach, masaż stawów 

żuchwowo-skroniowych, 

 silny nacisk na podniebienie, 

 policzki - masowanie i oklepywanie całą dłonią i opuszkami palców od nosa w kierunku 

uszu, rozcieranie, obszczypywanie, głaskanie, 

 obrysowywanie, uciskanie warg palcem, kostką lodu, pędzelkiem silikonowym, 

szczoteczką do zębów, drewnianą szpatułką, oklepywanie, rozciąganie i ściąganie warg 

kciukiem i palcem wskazującym, ugniatanie i głaskanie, 

 punktowy nacisk palcami wskazującymi obu rąk na dziąsła wewnątrz jamy ustnej 

jednocześnie w dwie strony (najpierw na dolne, później na górne dziąsła/ rozpoczynając 

od linii środkowej), 

 nacisk palcem wskazującym na czubek języka i stopniowe przesuwanie punktu nacisku 

w kierunku obsady języka, zaczynamy od uciskania czubka języka łyżeczką, drewnianą 

szpatułką, początkowo krótko. Jeżeli zauważamy, że dla dziecka jest to zbyt silna 

stymulacja, gdy wystąpi odruch wymiotny przerywamy masaż. Staramy się stopniowo 

zwiększać obszar masowanego języka. Po jakimś czasie śluzówka jamy ustnej 

odwrażliwia się.  

 

Masaże powinny być prowadzone z odpowiednią siłą i naciskiem. 



INSTRUKCJA 

MYCIE RĄK (CIĄG CZYNOŚCI)  

 

 

1. Rodzic wskazuje  symbol i nazywa aktywność: 

 

Dziecko wskazuje symbole, gdy rodzic nazywa aktywności. 

Dziecko wskazuje i nazywa aktywności samodzielnie. 

 

2. Można wykorzystać symbole do kształtowania umiejętności odpowiedzi na pytania. „Co robi?” 

 

Dziecko odpowiada wyrazem lub prostym zdaniem, np.: „Myje” lub „Myje mydłem” 

lub „Wyciera ręcznikiem”, „Wyciera”   

 

3. Dziecko omawia samodzielnie schemat mycia rąk. 

 

Schemat można wykorzystać również podczas każdorazowego mycia rąk. Kartę można 

wydrukować i wykorzystywać w całości i umieścić ją w łazience przy umywalce. Można także 

wyciąć symbole i prezentować każdy z osobna. 

 





Utrwalenie wymowy głosek „sz” i „s” 

 

Uzupełnij wyrazy  literami „sz” lub „s”. Pod literą „sz” napisz ryjek (o), pod litera „s”  

uśmiech (--), np. samochód i szalik. Odczytaj powstałe wyrazy.                      --                   o 

 

…afa  

…anie 

…uknia 

…uflada 

…ery 

…elki 

…yja 

…ynek 

…ok 

…orty 

 

Podpisz ryjki pod literami „sz” i uśmiechy pod literami „s”. Odczytaj zdania. 

1. W koszyku jest szpinak i sałata. 

2. W szafie wiszą spodnie i koszula. 

3. Ten samochód jest szary. 

4. Myszka szuka sera. 

5. W szufladzie jest seledynowa broszka. 

6. Pod stołem jest niebieski zeszyt.  

7. Z piasku wystaje szara muszla. 

8. Obok szkoły stoją sosny. 

9. Owiń szyję niebieskim szalem. 

10. Mama szyje koszulę dla Stasia 

 

Przeczytaj wiersz wyraźnie wymawiając głoskę „sz”. 

Gruszki i muszelki” 

SZA, SZA, Szymek ma, 

SZE, SZE, muszle dwie 

SZY, SZY gruszki trzy 

SZU, SZU, wpadły mu 

SZO, SZO, aż na dno 

Do koszyka sza-re-go. 



ROZMOWA Z BOCIANEM  

DOROSŁY CZYTA WIERSZYK Z DZIECKIEM. DOROSŁY CZYTA TEKST PISANY, 

DZIECKO CZYTA SYMBOLE GRAFICZNE ORAZ WYRAŻENIA 

DŹWIĘKONAŚLADOWCZE - KLE! KLE ! 

MOŻNA CZYTAĆ WIERSZYK Z PODZIAŁEM NA ROLE – DOROSŁY NA ZMIANĘ  

Z DZIECKIEM. RAZ DZIECKO JEST BOCIANEM INYM RAZEM DOROSŁY CZYTA 

ROLĘ BOCIANA I PODPOWIADA DZIECKU W POZOSTAŁYM TEKŚCIE.  

WAŻNE, BY DZIECKO JAK NAJWYRAŻNIEJ WYPOWIADAŁO TREŚĆ WIERSZA.  

 

 







Zalecenia integracja sensoryczna 

(dieta sensoryczna) 

 

Dieta sensoryczna są to właściwie zaplanowane, bogate sensorycznie działania w ciągu dnia, 

które pomagają uregulować poziom pobudzenia dziecka, aktywność, zachowanie 

i koncentrację uwagi. Jednym z głównych celów diety sensorycznej jest zapobieganie 

przeciążeniu sensorycznemu poprzez zaspokajanie potrzeb sensorycznych układu 

nerwowego. 

Ćwiczenia stymulujące układ dotykowy Stymulację dotykową należy ograniczyć do 

kilku minut, stosować codziennie. 

  

o w ciągu dnia podawanie stymulacji ściereczkami, gąbkami fakturowymi, szczotkowanie 

różnymi szczotkami i pędzlami dłoni i przedramion, stóp, pięt. Podczas kąpieli  

eksperymentowanie z różnymi gąbkami, rękawicami do mycia, co jakiś czas 

wprowadzamy zmianę. Masujemy  ręce ze szczególnym uwzględnieniem dłoni i palców. 

o podczas kąpieli stymulacja strumieniem wody o różnej temperaturze i sile, 

o po kąpieli dokładne wycieranie ciała ręcznikiem z silnym naciskiem, 

o podczas każdorazowego mycia rąk dobrze jest myć każdy palec oddzielnie z lekkim 

masażem, 

 

Stymulacja układu słuchowego ćwiczenia wyciszające. 

 

Należy systematycznie (3-4 razy w ciągu dnia) stosować ćwiczenia wyciszające  

i stymulujące pracę układu słuchowego: 

o energiczne wachlowanie obu uszu – sztywną kartką, wachlarzem, 

o opukiwanie uszu dłonią ułożoną w łódkę, 

o dociskanie małżowiny usznej całą dłonią, 

o masaż małżowiny usznej (uciskanie opuszkami palców, zwijanie i rozciąganie), 

o opukiwanie głowy czubkami palców (od czubka głowy, czoło, okolice uszu ), 

o opukiwanie uszu czubkami palców przez dłoń ułożoną w łódkę (dłoń ułożona  

w łódkę  zakrywa ucho, czubki palców opukują „łódeczkę”), 

o opukiwanie okolic uszu czubkami palców, piłeczką ping-pongową, 

o opukiwanie przez palec dorosłego/dziecka – palec umieszczony na wyrostku ucha 

o ostukiwanie ucha poprzez kubek, 

o mówienie do ucha dziecka przez rurkę papierową (np. od papierowych ręczników), 

wybrzmiewanie wyrazów, zdań, ciągów wyrazowych normalnym głosem oraz szeptem, 

o ciche śpiewanie ulubionych piosenek, 

o słuchanie  muzyki klasycznej z magnetofonu.(np. Mozart) 

 

Stymulacja układu proprioceptywnego: 

 

o Masaż uciskowy całego ciała z wykorzystaniem dużej piłki - dziecko leży na brzuchu na 

materacu lub miękkim dywanie. Nacisk na ciało głęboki, powolny, rytmiczny. 

o Masowanie dziecka z wykorzystaniem głębokiego nacisku przy pomocy swoich dłoni. 

Masowanie ręki i nogi dziecka, zaciskając dłonie wokół nich. Ściskaj kończyny dłońmi 

przez kilka sekund w każdym miejscu, przesuwając wolno wzdłuż ręki/nogi. Staraj się 

robić to ruchem ciągłym, bez odrywania dłoni od ciała dziecka. 



o Uciskanie głęboko pleców dziecka dłońmi. Nie przerywaj kontaktu dłoni z plecami 

dziecka, masuj plecy z góry na dół. 

o Można uciskać rytmicznie dłonie dziecka. 

o Można zawinąć dziecko w materac, karimatę, folię bąbelkową i docisnąć – zabawa 

w tzw. naleśnik. Ręce dziecka ułożone wzdłuż ciała, głowa na zewnątrz. 

o Zastosowanie dociskania /kompresji stawów /-  naciskanie na barki, łokcie nadgarstki,  

o Zastosowanie opukiwania stawów piłeczką, opukiwanie opuszków palców klockiem 

łyżeczką, piłeczką. 

o Silniejszy masaż szczoteczką dłoni, palców. 

o Można zastosować masaż dłoni i przedramion z wykorzystaniem piłeczek  

i wałeczków kolczastych lub innych przyrządów do masażu. 

o Można dostarczać dziecku „niedźwiedzich” uścisków /dziecko stoi tyłem lub przodem do 

opiekuna/. 

o Dziecko może ściskać sensorynkę – kolczastą piłeczkę. Piłeczkę dziecko może ściskać 

również podczas podróży samochodem, lub środkami komunikacji  miejskiej. 

o Dziecko może nosić podczas spacerów plecaczek wypełniony czymś cięższym. 

o Można delikatnie kołysać dziecko – powolny, liniowy ruch wycisza. 

o Można zastosować techniki organizujące – żucie (suszone owoce, marchewka), ssanie 

(napoje w butelkach z dozownikami, picie przez zakręcone rurki),  

o Zabawy z dmuchaniem mają również działanie wyciszające i organizujące. 

o Ćwiczenia związane z noszeniem, pchaniem i ciągnięciem ciężkich przedmiotów 

o Ciągnięcie obciążonego worka, pchanie ciężkich przedmiotów, 

o Wciąganie poszewki wypełnionej ciężkimi przedmiotami na schody lub górkę 

o  Dociskanie piłki do ściany lub podłogi różnymi częściami ciała 

o  Noszenie na plecach obciążonego plecaka, 

o Ćwiczenia związane z rolowaniem, zawijaniem: 

o Zawijanie bandażem elastycznym całego ciała lub poszczególnych części ciała 

o Rolowanie dziecka (tak jak zawijamy naleśnik) w sprężystą matę (np. karimatę) 

o Podczas zajęć stolikowych: 

o Siedzenie na piłce terapeutycznej, 

o Ewentualnie picie wody przez słomkę z butelki 

o Wykonywanie czynności domowych: 

o Zmywanie z pomocą podłogi mopem 

o Skrobanie z pomocą gąbką brudnych powierzchni, 

o  Stosownie do możliwości dziecka dźwiganie, noszenie ciężkich zakupów, 

o Pchanie taczki 

 

MOŻNA ZASTOSOWAĆ: 

 

o huśtanie się na huśtawce   

o bujanie w kocu  

o bujanie w różnych kierunkach i w różnej pozycji na dużej piłce – na brzuchu, na 

plecach, na siedząco, 

o obroty na fotelu obrotowym 


