
Ćwiczenie warg

• Spróbujmy pokazać, jak wyglądają:
• „wesołe” usta (płaskie wargi – rozciągnięte od ucha do ucha, jak przy głosce e, dodatkowo 

kąciki warg uniesione jeszcze ku górze),
• „smutne” (podkówka z warg),
• „obrażone” (wargi nadęte),
• „złe” (wąskie, cienki pasek),
• wargi w ciup (ściągnięte wysunięte do przodu).

• A jak wyglądalibyśmy bez warg?
• wargi wciągnięte do wewnątrz („obejmują zęby”).

• Wymawiamy teraz na zmianę: i-y, i-u, …
• A teraz zamieniamy się w małe dzidziusie. Będziemy ssać smoczek. (Naprzemienne wciąganie i 

wypychanie warg).
• Spróbujmy nagryźć zębami wargę dolną, a potem górną. Zróbmy to kilka razy. 
• Rozciągamy mocno usta (jak przy głosce e), a następnie mocno ściągamy (jak przy głosce u).
• Cmokamy ustami przy ich różnym ułożeniu. (Układy proponuje prowadzący).
• Gwiżdżemy, ale tylko na jednym tonie (przykład prowadzącego),
• Wciągamy mocno usta i próbujemy się uśmiechnąć. 
• Wyobrażamy sobie, że nasze usta to słodkie cukierki. Ssiemy najpierw górną, potem dolną wargę.
• Potrzebny nam lejek, ale go nie mamy. Musimy go zrobić z warg.
• Spróbujmy pokazać jaki pyszczek ma rybka. (Wargi wysunięte do przodu, rozszerzone na końcu).
• Chcemy pocałować mamę, ale ona jest daleko. Musimy wysunąć wargi do przodu. Cmokamy.
• Pokażmy jak wygląda ryjek świnki. ( Wargi wysunięte do przodu, lekko rozchylone na brzegach).
• Robimy z wargi dziobek ptaka. (Złączone wargi wysunięte daleko do przodu).
• Próbujemy zrobić z buzi pyszczek wielbłąda. (Górna warga pracuje we wszystkich płaszczyznach).
• Jak wiewiórka gryzie orzechy? (Pracuje dolna warga).
• Jak śmieje się koń? (Uniesiona do góry górna warga, widać wszystkie zęby. Górna warga jest 

ruchliwa).
• Jak królikowi wystają zęby? (Wysunięta do przody warga górna, cofnięta dolna, widoczne górne 

zęby).
• Czy potrafisz:

• utrzymać górną wargą słomkę (ołówek),
• schwytać wargami krople deszczu (uniesiona do góry głowa, wargi „chwytają” krople; dziecko

je „wypija”),
• schwytać deszcz dolną wargą (warga dolna wysunięta, ruchliwa żuchwa),
• utrzymać prosto samymi wargami słomkę, lizak, rurkę.

• Spróbujmy samymi wargami wziąć ze spodka cukierek.
• Spróbujmy zrobić to samo językiem (albo jego koniuszkiem). Cukierek powinien być mały: 

„groszek” albo „pastylka”.
• Pokażmy jak chłodzimy wargami zupę.
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