
Smakowite ćwiczenia buzi i języka- propozycje zabaw 

 

Potrzebną będą: 

 talerzyki 

 płatki śniadaniowe ( najlepiej zwykłe kukurydziane) 

 słomki 

 kubeczek z wodą 

 kubeczek z ulubionym napojem 

 warzywa i owoce- wg uznania,  najlepiej marchewka, papryka, jabłko, gruszka 

 

Zabawy z płatkami kukurydzianymi 

a) Zabawa ze słomką 

Na 1 talerzyku rozsypujemy płatki śniadaniowe. Zadaniem dziecka jest przeniesienie ich za 

pomocą słomki na drugi pusty talerzyk. (trzeba zasysać słomką produkt tak, aby moc go 

przenieść).  Najlepiej, aby dorosły zaprezentował dziecku prawidłowe wykonanie ćwiczenia. 

 Pamiętamy, aby słomka trzymana była przez wargi a nie przez zęby i aby znajdowała się 

pośrodku warg a nie przy 1 lub 2 kąciku ust. To bardzo ważne.  

b) Dmuchnij mocno 

Kolejne zadanie polega na zdmuchnięciu płatków z talerzyka za pomocą słomki. 

c) Zjadamy płatki 

Płatki kładziemy znów na jeden z talerzyków. Zadanie dziecka polega teraz na zabraniu płatków  

z talerza, ale za pomocą języka i zjedzeniu ich. Staramy się zabierać za każdym razem tylko 1 

płatek a nie wszystkie jednocześnie. 

 

 

 

 



Zabawy z płynami- chlupoty i bulgoty 

a) Ćwiczenie z wodą: 

Do kubka nalewamy trochę wody. Zadanie dziecka polega na zrobieniu bąbelków  

w wodzie poprzez dmuchanie przez słomkę. Robimy raz duże bąbelki ( dmuchamy mocno) raz małe 

( dmuchamy delikatnie) 

b) Ćwiczenie z ulubionym napojem 

Do kubka nalewamy ulubionego soku/ napoju dziecka. Zadanie polega na wypiciu napoju przez 

słomkę. Pamiętamy, aby znajdowała się ona pośrodku ust. 

 

Zabawa z warzywami i owocami: 

Na plastikowym talerzyku kładziemy przed dzieckiem pokrojone warzywa i owoce. Następnie 

prosimy, aby dziecko zjadało po kolei produkty z talerzyka odgryzając je przednimi zębami a żuło 

zębami trzonowymi.  

Produkty nie mogą być pokrojone bardzo drobno. Osoba dorosła pilnuje, aby dziecko nie włożyło 

do buzi jednocześnie za dużo porcji. W czasie tego ćwiczenia usta powinny być domknięte a 

żuchwa dziecka powinna wykonywać ruchy okrężne.  

 

Na podstawie „Smaczne zabawy buzi i języka- ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci”- E. 

Borsuk- Sorota, A. Kruszewska 

 


