
Przepyszna gimnastyka buzi 

część 4 

„Zimne i słodkie przysmaki” 

Zadanie 1 

 

 

Przygotuj: 

• lody 

 

Zanim zaczniesz: 

•    pamiętaj, że żuchwa i wargi podczas wykonywania  ćwiczenia pozostają nieruchome. 

 

Ćwiczenie: 

Podajemy dziecku lody i prosimy , aby lizało je czubkiem języka. Następnie ogrzało je, 
dotykając podniebienia czubkiem języka, na którym znajdują się lody. Tak ocieplone lody są 
gotowe do połknięcia. 

 

 

Co nam daje to ćwiczenie: 

 usprawnianie czubka języka, 

 ćwiczenie pionizacji języka i prawidłowego sposobu połykania. 

  

 

 

 

 

 

 



Przepyszna gimnastyka buzi 

część 4 

„Zimne i słodkie przysmaki” 

Zadanie 2 

 

 

Przygotuj: 

 zamrożony lizak, 

 lusterko 
 

 

 

Ćwiczenie: 

Dziecko układa usta w okienko (usta zaokrąglone, widoczne złączone zęby). Smarujemy 
lizakiem czerwień warg. Zadaniem dziecka jest oblizywanie ust czubkiem języka. Potem 
układamy usta w dzióbek i powtarzamy ćwiczenie. 

 

 

Co nam daje to ćwiczenie: 

 usprawnianie czubka języka, 

 wzmacnianie mięśnia okrężnego warg. 

 

  

 

 

 

 

 



Przepyszna gimnastyka buzi 

część 4 

„Zimne i słodkie przysmaki” 

Zadanie 3 

 

Przygotuj: 

 okrągły lizak 

 

Zanim zaczniesz: 

Do takiego masażu języka można użyć też szczoteczki do zębów. Elektryczna szczoteczka 
dodatkowo wspomoże masaż wibracjami. Podczas tego ćwiczenia należy pamiętać, żeby lizak 
(szczoteczka) nie zawędrował zbyt głęboko. 

 

Ćwiczenie: 

Prosimy dziecko, aby ułożyło płaski język na dnie jamy ustnej. Ruchami pętelkowymi 
masujemy język w kierunku gardła. W zależności od preferencji dziecka  możemy regulować 
nacisk na język. Możemy też pobawić się w zgadywanie kształtów, które narysował lizak na 
języku dziecka. 

 

Co nam daje to ćwiczenie: 

 uwrażliwianie języka, 

 masaż języka. 

 

 

 

 

 

 



Przepyszna gimnastyka buzi 

część 4 

„Zimne i słodkie przysmaki” 

Zadanie 4 

 

Przygotuj: 

 okrągły lizak 

 

Zanim zaczniesz: 

Do takiego masażu języka można użyć też szczoteczki do zębów. Elektryczna szczoteczka 
dodatkowo wspomoże masaż wibracjami.  

 

Ćwiczenie: 

Przygotowujemy mały lizak w kształcie kulki. Prosimy dziecko, żeby otwarło usta, a my 
lizakiem masujemy okrężnymi ruchami wewnętrzną stronę policzków. Starsze dziecko może 
wykonać to ćwiczenie samodzielnie. 

 

Co nam daje to ćwiczenie:  

 uwrażliwianie wewnętrznej strony policzków, 

 masaż policzków. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przepyszna gimnastyka buzi 

część 4 

„Zimne i słodkie przysmaki” 

Zadanie 5 

 

Przygotuj: 

 lizak w kształcie kulki 

 

 

Zanim zaczniesz: 

Dostosuj czas, siłę,  intensywność ćwiczenia do możliwości dziecka. 

 

 

Ćwiczenie: 

Przygotowujemy mały lizak w kształcie kulki. Umieszczamy go w przedsionku jamy ustnej 
malucha, czyli między wargami a zębami. Prosimy dziecko, aby utrzymało lizak ustami, 
podczas gdy my ciągniemy za patyczek. 

 

 

Co nam daje to ćwiczenie: 

 ćwiczymy mięsień okrężny warg. 

 

 

 

Miłej zabawy! 

 

 


