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Ćwiczenia motoryki na-

rządów mowy: 

 

Kilka razy szeroko otwórz i 

zamknij usta, układając je w 

pozycji samogłosek: a, o, u, 

e, i, y. Na początek zrób to 

bezdźwięcznie. 

Otwórz usta szeroko, sze-

rzej, a potem najszerzej jak 

potrafisz. 

Otwórz lekko usta – dolną 

szczęką zataczaj w pozio-

mie (potem w pionie) koła, 

po 10 razy w każdą stronę. 

Wysuń szczękę raz do przo-

du, raz do tyłu. 

Zrób z warg wąski dzióbek, 

a następnie szeroki 

uśmiech. 

Zamknij usta – w przestrze-

ni między wewnętrzną stro-

ną warg i zębami zataczaj 

językiem okręgi – po kilka 

razy w każdą stronę. 

 

Obliż językiem górną i dol-

ną wargę (usta szeroko 

otwarte). 

Rozchyl usta i szybko prze-

suwaj język z jednego kąci-

ka ust do drugiego. 

Unieś język do nosa i do 

brody (usta szeroko otwar-

te). 

Parskaj wargami 

(naśladując konia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYRAŹNA MOWA TO PODSTAWA! 

Ć
 
w

ic
ze

n
ia

 m
o

to
ry

k
i n

a
r
zą

d
ó
w

 m
o

w
y
: 

 Jak sprawić, aby mowa dziecka bądź dorosłego stała się bardziej wyraźna i zro-

zumiała dla otoczenia? Jak wpłynąć na poprawę jakości mówienia? Co robić, aby in-

ni chcieli nas słuchać? 

 Poniżej prezentuję zestaw ćwiczeń doskonalących umiejętność wyrazistego mó-

wienia: 
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Ćwiczenia głosowe: 

Szeroko otwórz i zamknij 

usta, układając je w pozycji 

samogłosek: a, o, u, e, i, y. 

Tym razem zrób to szeptem, 

a potem głośno. 

Przeciągle cmokaj - kilka 

razy i jak najgłośniej. 

Naśladuj warkot silnika mo-

tocyklowego na różnych 

wysokościach dźwięku. Naj-

pierw używaj tylko  

warg, później języka, a na 

koniec warg i języka. 

Głośno i wyraźnie wypo-

wiadaj: "abba, obbo, ubbu, 

ebbe, ibbi, ybby"; "arra, or-

ro, urru, erre, irri, yrry"; 

"assa, osso, ussu, esse, issi, 

yssy"; itp. 

 

W różnym tempie wypowia-

daj: "da-ta-za-sa-dza-ca-na-

ła"; "di-ti-zi-si-dzi-ci"; "zia-

sia-dzia-cia-nia"; "ga-ka-ha-

ka"; "gia-kia-hia-kia", itp. 

W różnym tempie wypowia-

daj: "brim, bram, brem, 

brom"; "drim, dram, drem, 

drom"; "trim, tram, trem, 

trom", itd. 
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Ćwiczenia dykcyjne: 
 

Wymawiaj poniższe zdania na różne 
sposoby: 

a) bardzo powoli i wyraźnie. 
Stopniowo przyspieszaj tempo -
 mów coraz szybciej, ale z zacho-
waniem wyrazistości i zrozumia-
łości mowy. 

b) powoli, z przesad-
ną artykulacją głosek - z wyraź-
nym otwarciem i opuszczeniem 
żuchwy na samogłoskach.  

c) powoli i dokładnie z użyciem 
korka od wina lub innego przed-
miotu, np.: ołówka. Włóż go po-
ziomo między zęby, następnie 

pionowo. 

 

Bartnik wlał w gardło cierpki płyn. 

Brakuje brukwi i buraków na jutro i na 
wtorek. 

Cały post stracony. 

Cesarz czesał Cesarzową. 

Cienkie talie dalii jak kielichy konwalii. 

Czarna krowa w kropki bordo, jadła trawę 
kręcąc mordą. 

Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cie-
trzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na 
drzewie? 

Czy szczególny to proszę pana zaszczyt, 
płaszczyć się by wtaszczyć się na szczyt? 

Drgawki kawki wśród trawki - sprawką 
czkawki te drgawki. 

Ć
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Przykładowe zdania do wypowiadania na wyrazistą mowę: 
 Dzień wstał dżdżysty. 
 Dziurawiec i rumianek rosną na skraju boru. 
 Dżungla ta pełna była grzechotników. 
 Gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w lesie zagryzł zwierz. 
 Górski strumień pruł z góry szerokim korytem. 
 Grzebień zęby szczerzy, a szczotka się jeży - czesz się Jerzy, jak należy. 
 Hrabia przegrał w ruletkę grube talary i resztę groszy. 
 Jastrząb przeleciał nad strzechą cechmistrza. 
 Kolorowy koralik. 
 Koń i żółw grali w kości z piękną ćmą u źródła. 
 Kra krę mija, kret ma ryja, a tu lis ma norę. 
 Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 
 Kry kadłub tną. 
 List ten, trochę zdziwił Łucję. 
 Lojalna Jola, Jola lojalna. 
 Mały Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży. 
 Myśli człowieka człowiek nie dociecze, lecz kluczem do nich są czyny człowiecze. 
 Na skrzyżowaniu przechodnie przyspieszyli kroku. 
 Narąb drew i złóż ich naręcze na progu obory. 
 Nie marszcz czoła! 
 No to cóż, że ze Szwecji? 
 Podawała baba babie przez piec malowane grabie. 
 Przy karczmie sterczy warsztat szlifierczy. 
 Punkt zwrotny osiągnięty. 
 Robert poderwał się z trawy i przetarł z rosy rewolwer. 
 Roznosicielami są przeważnie szczury. 
 Siedziała małpa na płocie i jadła słodkie łakocie. 
 Sroka bije na jastrzębia i skrzecze, przecież sroka sroką, a jastrząb jastrzębiem. 
 Szedł Sasza suchą szosą. 
 Świerszcz strzyka za ścianą. 
 Ta myśl zatruła Adamowi istotę życia. 
 Tata czyta cytaty Tacyta. 
 Trębacz trąbi na wieży, nikt mu nie wierzy. 
 Trzysta trzydzieści trzy przyczyny. 
 W czasie suszy szosa sucha. 
 Wpadł ptak w dół. 
 Wyrosła rzepka cienka i krzepka. 
 Z walizki wujek wyjmuje kolorowy krawat. 
 Ząb - zupa zębowa, dąb - zupa dębowa: ząb, zupa, dąb. 

 Źrebak szczypiąc młode listki jago-
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Przykładowe wierszyki: 

"Lola, Lala, Jula, Jola, jadą dzisiaj do Opola. 

Razem z nimi jedzie Maja i w kobiałce wiezie jaja. 

A pilnuje jej z uwagą, piesek Lelek z niedowagą. 

Pokazuje kły, ujada, choć to przecież nie wypada". 

 

"Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. 

Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł". 

 

"Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. 

Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie: Cóż ma znaczyć to tarzanie? 

Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. 

Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim chrząszcz pobrzmiewa w trzcinie. 

A chrząszcz odrzekł nie zmieszany: Przyszedł wreszcie czas na zmiany! 

Kiedyś chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały".  

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Monika Kania— logopedka 

D 
BAJ O SWĄ MOWĘ – 

MÓW WYRAŹNIE! 
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Rola integracji sensorycznej w strategiach wzmacniania  

koncentracji uwagi 

 Metoda integracji sensorycznej opiera się na założeniu, że dostarczanie ade-

kwatnej stymulacji zmysłów bazowych oraz dążenie do aktywizacji pracy układu 

nerwowego na jego niższych szczeblach, czyli obszaru pnia mózgu, wpływa roz-

wojowo na umiejętności motoryczne, językowe, społeczno-emocjonalne oraz 

zdolności uczenia się, które są kontrolowane przez korowe struktury systemu ner-

wowego. 

 Proces przetwarzania sensorycznego dokonuje się w sposób należyty dzięki udo-

skonaleniu możliwości przepływu i integracji bodźców zmysłowych. Oddziały-

wania terapeutyczne poprzedzone są analizą reakcji dziecka na bodźce sensorycz-

ne z poszczególnych kanałów zmysłowych. Ocenie poddawana jest również kon-

trola neuromięśniowa, reakcje równoważne, obronne, postawa, ruchy posturalne 

w tle, percepcja i schemat ciała, obustronna koordynacja, umiejętność planowania 

motorycznego, duża i mała motoryka, a także koordynacja wzrokowo-ruchowa 

i wzrokowo-słuchowa. Wykorzystanie aktywności ruchowej, motywacji i zaanga-

żowania dziecka sprzyja niwelowaniu nieprawidłowości ze strony zmysłów bazo-

wych. Podążanie za dzieckiem, kreowanie otoczenia w sposób umożliwiający 

dziecku działanie, doświadczanie i reagowanie na zmieniające się warunki skut-

kuje coraz bardziej efektywnym zachowaniem i umiejętnościami (Rzeźnicka-

Krupa J., 2004). Powyższe założenia wykorzystywane są w terapii dzieci z nie-

prawidłowościami w zakresie koncentracji uwagi. 
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Aspekty koncentracji uwagi w ujęciu sensomotorycznym 
Na mechanizm uzyskania koncentracji uwagi bezpośredni wpływ mają następujące 

aspekty: modulacja sensoryczna (dopasowanie i równoważny przepływ informacji 

sensorycznych w ośrodkowym układzie nerwowym), autoregulacja, a w jej obrębie 

pobudzenie, uwaga oraz zaburzenia regulacji. Te ostatnie objawiają się jako trudność 

w dostosowaniu stanów emocjonalnych i organizowaniu zachowania w odpowiedzi 

na to, czego doświadcza dziecko. Na zdolność regulacji mają wpływ doświadczenia 

emocjonalno-społeczne uzyskiwane w kontakcie z opiekunami podczas codziennych 

sytuacji oraz procesy dojrzewania umożliwiające doskonalenie się funkcji senso-

rycznych i motorycznych. Powyższe mechanizmy mogą kształtować się więc na ba-

zie interakcji społecznych. 

Osiąganie i utrzymywanie uwagi 
Adekwatny poziom uwagi wymaga nie tylko uzyskania jej wzbudzenia, ale również 

jej utrzymania na danym aspekcie. Na osiągnięcie uwagi na danym bodźcu ma 

wpływ reakcja orientacyjna, rejestracja bodźca, pobudzenie oraz samoregulacja. Na-

stępnie konieczne jest utrzymanie uwagi na pożądanym bodźcu, zadaniu, co jest 

możliwe dzięki dowolności, podzielności i przerzutności uwagi, umiejętnościom 

koncentrowania się, odpowiedniej motywacji oraz zmienności stanów pobudzenia 

(Karga M., 2014). 

Sposoby wzbudzania i podtrzymywania uwagi 
Dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi ujawniają typowe dla zaburzeń kory 

przedczołowej- strategie dotyczące rozpoczęcia działania. Niejednokrotnie zdają się 

nie móc podjąć działania, dopóki nie stanie się ono koniecznością nagłego działania. 

Dopiero krytyczna sytuacja jest w stanie zmobilizować je do aktywności. Wiąże się 

to z nieprawidłową organizacją zadań, materiałów, umiejętnością szacowania czasu. 

W tej sytuacji korzystne jest zachęcanie dzieci do tworzenia listy zadań, nauka roz-

poczynania ich możliwie szybko po ich otrzymaniu. Rozpisanie celów, ułożenie ich 

w odpowiedniej hierarchii pozwoli dzieciom na planowanie i szybkie rozpoczęcie 

działania (Venkatesan B., 2012). 

Kolejnym problemem są trudności ze sku-

pianiem się. Dziecko zdaje się wówczas ro-

zumieć polecenia, wykonywać je, po czym 

się wyłącza. Dlatego ważne jest nauczenie 

dziecka przenoszenia uwagi między różny-

mi zadaniami. Regulowanie czujności, po-

trzebne zwłaszcza w długoterminowych 

działaniach, wymaga dobrej kondycji orga-
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nizmu, regularnych pór snu i czuwania, adekwatnych mechanizmów samoregula-

cji zachowania. Dobrą taktyką jest zasugerowanie uczniom konieczności pisem-

nego uzasadnienia nieterminowanego działania, jeśli do tego dojdzie, co zazwy-

czaj zapobiegliwie kończy się przyspieszeniem pracy. Czasami zaburzenia rytmu 

snu mogą skutkować koniecznością konsultacji lekarskiej, aby nastąpiła lepsza 

regulacja, a co za tym idzie – sprawność myślenia i działania w okresie czuwania. 

 Radzenie sobie z frustracją, gniewem, zmartwieniami wymaga spojrzenia na 

swoje stany emocjonalne z dystansem, co zazwyczaj jest bardzo trudne, gdyż 

koncentrowanie się na tych emocjach skutkuje nadmierną uwagą na tych stanach, 

zamiast zachęcać do poszukiwania innych myśli i możliwości działania. Wiele 

dzieci z ADD ma jednak skłonność do wywoływania konfliktów, aby pobudzić 

swoją korę przedczołową, dlatego też istotne jest przekierowywanie ich uwagi na 

myślenie o rzeczach pozytywnych, na przykład kolekcjonowaniu, ulubionych ak-

tywnościach. Rolą dorosłych jest tu przede wszystkim skupianie uwagi na dziec-

ku, stosowanie wzmocnień pozytywnych, gdy uda im się koncentrować uwagę na 

zadaniu przez nawet krótki czas. Taka koncepcja kształtowania zachowań może 

skutkować tym, że dziecko zacznie częściej myśleć o tym, że potrafi współdzia-

łać i koncentrować uwagę. Ważną sprawą jest również pomoc dziecku w odnale-

zieniu takich form uczenia się czy spędzania czasu, które będą dla niego ekscytu-

jące, zajmujące. Wszelkie strategie dotyczące organizacji czasu, miejsca pracy 

wspomogą skupianie się na istotnych rzeczach. Konieczne jest urządzenie pokoju 

dziecka w jasnych, stonowanych barwach, zadbanie o to, by na biurku nie znaj-

dowały się zbędne rzeczy. Najlepiej, jeśli na blacie znajduje się tylko ten zeszyt 

ćwiczeń i ołówek, którym teraz dziecko ma się posługiwać. Pomocny jest przesu-

wany kontener pod biurko, w którym możemy umieścić resztę rzeczy potrzeb-

nych do pracy i odsuwać go za plecy dziecka, poza pole jego widzenia. Na ścia-

nie, przy której postawione jest biurko, nie umieszcza się absolutnie żadnych in-

formacji, tablic, ozdób itp. Krzesło powinno być stabilne, na czterech nogach, 

a nie obrotowe. Nie powinny docierać do dziecka żadne dźwięki z otoczenia, na 

przykład odgłos włączonego telewizora. Karty pracy dziecka powinny być ułożo-

ne w segregatorach, 

najlepiej jeśli każdy 

przedmiot w oddziel-

nym, o różnym kolo-

rze.  
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Dzieciom, które mają trudności z planowaniem, porządkowaniem, można przedsta-

wić zdjęcie, na którym widać na przykład, jak mają być ułożone rzeczy w piórniku. 

Bardzo ważną rzeczą jest zapewnianie dziecku możliwości ruchu, podskoków, biegu 

itp. przed rozpoczęciem aktywności wymagającej przebywania w jednym miejscu. 

Podczas uczenia się pomocne jest siedzenie z kocem obciążeniowym na udach. W 

koncentracji pomaga ugniatanie różnego typu gniotków – figurki Magno Z Xtender, 

figurka Stretch, rozciągliwy ser z myszami, gumy do crossfitu, gniotki antystresowe, 

lepki ślimak, zabawki do ugniatania LED, balon wypełniony mąką ziemniaczaną, 

kosmiczne błotko, gąsienica z wypustkami, jabłko gumowe z robakami, ekspander 

gumowy do ćwiczeń, Frankenstein do rozciągania, sprytna plastelina, skoczek. Ko-

nieczne jest uczenia dziecka dobrej organizacji własnej pracy za pomocą tworzenia 

list z rzeczami do wykonania, ustalania terminów, dzielenia większych zadań na 

mniejsze, zaczynania działania od nieprzyjemnych zadań. Pokój dziecka powinien 

być wyposażony w worek sako, gruszkę bokserską, aby dziecko mogło wzbudzić 

korzystny poziom uwagi poprzez oddziaływania proprioceptywne. Rodzice powinni 

pamiętać o tym, że istnieją różne style uczenia się i niektórym dzieciom sprzyja ruch 

w procesach zapamiętywania, wolą chodzić po pokoju i powtarzać materiał, niż czy-

nić to siedząc na krześle. Pamiętanie o czynnikach wspierających oraz indywidual-

nych cechach i potrzebach będzie sprzyjać mechanizmom koncentracji uwagi. 

Zakończenie 
 
Zdolność do samoregulacji poprawia się na skutek dbania o dobry stan zdrowia, die-

tę, ruch i organizację, a także poprzez zajmowanie się aktywnościami dającymi ra-

dość i przebywanie z ludźmi, którzy działają na nas organizująco i pozytywnie. 

Źródła: Platforma edukacyjna: Pracownia Integracji Sensorycznej           

Opracowała:  Agnieszka Świderska—terapeutka 


