
 

 

Przedświąteczne porządki – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego 

 „Baba w buzi” 

Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki. Najpierw 

umyła dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po stronie 

wewnętrznej). Potem umyła sufit (język przesuwa się do podniebienia). Podłoga też 

była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie (język na dnie jamy ustnej). Okna też 

musiały zostać umyte. Najpierw umyła je od zewnątrz, a później od środka (język 

wędruje po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie wewnętrznej). 

Wreszcie umyła schody w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej wargi                   

i wysuwa na brodę). Komin też musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w 

kierunku wargi górnej i nosa). Wytrzepała dywany (język wykonuje szybkie ruchy        

w górę i w dół). Na koniec pootwierała wszystkie okna, by dom przewietrzyć. Do domu 

wpadł wiatr (dzieci nabierają powietrze nosem i wydmuchują ustami). W tak                        

w wysprzątanym domu można już malować wielkanocne pisanki! 

 

  

“Wielkanoc”  
 

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanowił upiec 

ciasto. Najpierw do miski (robimy z języka „miskę”- przód i boki języka unosimy , 

tak by na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier (wysuwamy język z 

buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach                     

i podniebieniu), dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, 

przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Następnie 

rozbija jaja (otwierając szeroko buzię, kilkakrotnie uderzamy czubkiem 

 języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza („mieszamy 

składniki”-obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera („ucieramy 

składniki”-przesuwamy językiem po górnych zębach, następnie po dolnych). Ciasto 

już się upiekło(wdychamy powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, 

nadymając policzki, następnie wypuszczamy powietrze ustami). Pan Języczek 

właśnie je ozdabia polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu 

w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami {dotykamy językiem każdego górnego 

zęba}, orzechami {dotykamy językiem każdego dolnego zęba}. Następnie pan 

Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami {przesuwamy 



język po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu}. Wyciąga pomalowane 

{wysuwamy język z buzi, przesuwając nim po podniebieniu, górnych zębach                          

i górnej wardze w kierunku nosa} i dmucha, żeby szybciej wyschły {wdychamy 

powietrze nosem, wydychamy buzią}. Potem rysuje na jajkach wzorki – kropki 

{dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu}, kółka {oblizujemy wargi 

ruchem okrężnym}, paski {oblizujemy górna wargę, górne zęby, miejsce za zębami, 

następnie dolną wargę, dolne zęby, miejsce za zębami}, kratkę {dotykamy językiem 

naprzemiennie zębów dolnych i górnych, następnie prawego i lewego kącika ust}. 

Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny {„zaplatamy koszyczek” - kilkakrotnie 

dotykamy językiem górnej wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika 

ust} i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan Języczek {uśmiechamy się 

szeroko, nie pokazując zębów}, bo może już świętować.  

 

Miłej zabawy :-) 



 


