
Ćwiczenia podniebienia miękkiego

Niemal wszystkie ćwiczenia, jak wspomniano wyżej, można ubrać w fabułę. Tak też jest z dość
trudnymi ćwiczeniami podniebienia miękkiego.
• Wszystkie dzieci wiedzą, że kotek był chory.

• Można „pochorować” razem z nim. Kotek kaprysi, ziewa, nie chce jeść ani pić, jest senny. 
Chyba się przeziębił. Chore „kotki”:
• Ziewają szeroko, szeroko,
• Kaszlą z językiem daleko wysuniętym do przodu.

• Jedzie wezwane pogotowie: eo, eo, au, au, ay, ay …
• Pan doktor zaleca:

• płukanie gardła (naśladowanie),
• połykanie pastylek (naśladowanie połykania),
• picie syropu (naśladowanie picia).

• Kot zmęczony zabiegami ziewa, ziewa, usypia i:
• chrapie na wdechu,
• chrapie na wydechu.

• Budzi się. Będzie „brał inhalacje”:
• zaciska na przemian dziurki nosa (w tym czasie oddycha wolną dziurką),
• wdycha powietrze nosem – wydycha ustami.

• Do dobrych i skutecznych ćwiczeń podniebienia miękkiego zaliczyć należy: grę na instrumentach 
dętych (trąbki, piszczałki, gwizdki, organki), nadmuchiwanie baloników, puszczanie baniek 
mydlanych, dmuchanie przez nos na papier czy watkę, wymawiane przy dość szeroko otwartych 
ustach ka, ko, ke, ku, ak, oko, oke, uku, ga, go, ge, gu, ago, ogo, ege, ugu itd.

• Nadciąga chmurka, pada deszcz. Chwytamy jego krople i połykamy je.
• Spróbujmy pobawić się razem w „kłapanie szczęką”. Zróbmy to tak: mocno napinamy mięśnie 

żuchwy, czyli szczęki dolnej. Język leży spokojnie na dole, nie wysuwa się przed zęby. Wargi są 
luźne, nie poruszają się. Teraz opuszczamy jak najniżej, a potem podnosimy jak najwyżej żuchwę. 
Udało się?

• Opuszczamy znowu żuchwę, ale teraz robimy jej „czapeczkę” z szerokiego płaskiego języka. 
Żuchwę podnosimy i opuszczamy.

• Otwieramy usta i wysuwamy żuchwę mocno do przodu. Następnie cofamy. Niech sobie 
odpocznie. I tak kilka razy.

• Zamykamy usta i żujemy coś smacznego. Pyszne!
• Zajrzyjmy teraz, co tam było takiego smacznego. Najpierw obejrzymy jedną, a potem drugą 

stronę. Musimy to zobaczyć dokładnie! (Przesuwamy żuchwę w lewo i w prawo, przy uchylonych 
wargach).
Ćwiczenia artykulacyjne powinna cechować duża dokładność wykonania. Zatem nie jest zalecany 

pośpiech, ani zbyt duża liczba ćwiczeń w ciągu jednych zajęć. Lepiej powtarzać je przy różnych 
okazjach, aż zostanie osiągnięta precyzja i szybkość wykonania.
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