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Narządy mowy 

 Dźwięki mowy ludzkiej są wytwarzane i artykułowane 
tj. odpowiednio ukształtowane przez narządy mowy. 
W zależności od pełnionych funkcji dzieli się je na 3 
zespoły:  

 aparat oddechowy, który wytwarza prąd powietrza 
niezbędny do powstania dźwięków mowy, 

 aparat fonacyjny, czyli krtań, w której powstaje 
dźwięk, 

 aparat artykulacyjny, czyli tzw. nasada. 

 



Narządy artykulacyjne 
Ruchomy narząd mowy, który w trakcie 

artykulacji spółgłoski zbliża się lub zwiera 

z narządem nieruchomym (miejscem artykulacji). 



Aparat artykulacyjny 
 Do aparatu artykulacyjnego zalicza się nasadę, czyli 

wszystkie narządy znajdujące się ponad krtanią. 

Składają się na nie:  

- jama nosowa 

- jama ustna, 

- gardło, 

- zatoki przynosowe, 





Narządy ruchome: 
 Język 

    - czubek, 

    - przód, 

    - środek, 

    - tył, 

 

- decyduje o twardości  

lub miękkości głoski. 



Narządy ruchome: 
 Wargi 

 

 Podniebienie miękkie  

zakończone języczkiem 

- decyduje o nosowości  

lub ustności głoski. 

 

 Żuchwa 

 



Narządy nieruchome: 

 Zęby 

 

 Dziąsła 

 

 Podniebienie twarde 



Narządy mowne 

 



Propozycje ćwiczeń 



Język 
 Masaż języka; 

 Wylizywanie talerza po jedzeniu, rysowanie 

językiem "obrazków" na talerzu pokrytym np. 

jogurtem; 

 Oblizywanie językiem warg, dziąseł posmarowanych 

np. czekoladą, miodem, dżemem; 

 Lizanie  lizaków z wysuniętym daleko językiem; 



Język 

 Zbieranie językiem z talerza pokruszonych chrupek 

kukurydzianych, ryżu preparowanego, płatków 

śniadaniowych; 

 Przy porannym myciu zębów język wita się z każdym 

ząbkiem (po wewnętrznej stronie), przy wieczornym 

każdemu mówi dobranoc; 

 Liczenie dolnych zębów czubkiem języka po 

wewnętrznej stronie; 
 



Język 
 Oblizywanie językiem wewnętrznej powierzchni 

dolnych zębów; 

 Robienie z języka na przemian chudego i grubego 

(najedzonego) węża; 

 Kląskanie (jedzie konik- szybko -wolno); 

 Malowanie sufitu – przesuwanie językiem po 

podniebieniu; 

 Język- pędzel, maluje na podniebieniu wzory; 

 



Język 
 Huśtawka - na czubek języka kładziemy np. płatek 

śniadaniowy, huśtamy go wewnątrz buzi, 

   dotykając nim do wałka dziąsłowego; 

 Udajemy chomika, który wypycha swoje policzki 

jedzeniem (wypychamy policzki językiem); 

 Bawimy się w dzięcioła, który stuka w drzewo (czubek 

języka uderza szybko i mocno o podniebienie). 



Wargi 

 Przesyłamy całuski i uśmiechy wszystkim 

ukochanym osobom i zwierzętom; 

 Cmokanie- smarujemy usta dziecka szminką, potem 

prosimy, żeby pocierając wargami rozprowadziło 

szminkę po ustach i pokryło kolorowymi całuskami 

całą kartkę; 

 



Wargi 

 Zabawa w dźwig: na wysuniętą w przód wargę 

górną kładziemy słomkę do napojów albo kredkę. 

Uda się tak przejść od ściany do ściany? 

 Trzymanie wargami plastikowej łyżeczki z piłeczką 

pingpongową (kto potrafi przejść od jednej ściany do 

    drugiej i nie upuścić piłeczki?); 



Wargi 

 Zabawa w rybkę: poruszamy wysuniętymi wargami; 

 Rozchylanie warg jak w uśmiechu –wargi płaskie, 

przylegają do zębów (zęby widoczne); 

 Naprzemienny uśmiech z pokazywaniem zębów, 

 a następnie zasłanianiem ich wargami; 

 Układanie ust do uśmiechu i powrót do pozycji 

neutralnej; 



Wargi 
 Zabawa w konika (konik biega i na sygnał parska); 

 Sekret, nic nie powiem – wciągamy wargi do jamy 

ustnej; 

 Wydawanie odgłosów z rozciągniętymi kącikami ust: 

     kozy – me, me, barana – be, be, kurczątka – pi, pi,   

 śmiechu – hi, hi; 

 



Wargi 

 Krzywe uśmieszki (raz w jedną, raz w drugą stronę); 

 Siłowanie  się: dziecko trzyma w ustach kartkę 

papieru, a mama stara się mu ją wyjąć (też wargami!); 

 

 

 



Podniebienie miękkie 

 Ziewanie; 

 Naśladowanie odgłosów: kasłania; chrząkania; 

 Chuchanie na ręce; 

 Chuchanie na lusterko i malowanie na nim; 

 Zasysanie prze słomkę małych kawałków papieru  

i przenoszenie ich. 



Podniebienie miękkie 
 Przy otwartych ustach- wdech nosem, wydech 

ustami; 

 Picie gęstych napojów przez słomkę. 

 Wymawianie: uku – ugu – oko – ogo – ukku – uggu – 

okko – oggo 

 „Śpioch” -udawanie chrapania na wdechu i wydechu. 



Żuchwa 
 Zabawa w krowę na łące: żucie trawy, kwiatów; 

 Otwieranie i zamykanie bramy (żuchwę 

opuszczamy jak najniżej) – do naszego garażu może 

wlecieć samolot (może to być mały smakołyk); 

 Zabawa w robota: otwieramy i zamykamy usta; 

 Udajemy rozzłoszczonego  psa (wysuwamy żuchwę 

do przodu i warczymy); 

 "Czesanie" górnej wargi zębami. 



Żuchwa 
 Udawanie żucia gumy; 

 Opuszczanie i podnoszenie żuchwy przy 

zamkniętych ustach. 



Źródło 
 Schematy: narządy mowne, jama ustna 

   - źródło Internet - grafika 



Dziękuję za uwagę 
 

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny  

w zakresie logopedii 

 


