
ELEMENTY TERAPII MIOFUNKCJONALNEJ 

ĆWICZENIA 

ĆWICZENIA JĘZYKA 

 

1. LICZENIE ZĘBÓW 

• Każdy ząb dotknąć koniuszkiem (czubkiem) języka, jakby się chciało 

policzyć zęby językiem. 

• Usta szeroko otwarte. 

• Nie można zapomnieć o ostatnich zębach bocznych. 

• Koniuszek języka musi być lekko cofany, aby za każdym razem dotknąć 

tylko jednego zęba. 

• Język nie może się ślizgać wzdłuż zębów, lecz na nowo powinien dotykać 

jednego zęba, jak podczas liczenia palców. 

• Podczas dotykania dolnych zębów, język nie może odchylać się w bok, lecz 

powinien prosto wskazywać kierunek zębów. 

 

2.  „BUZIA MAŁPKA”/ „BUZIA CUKIEREK” 

• Język zostaje wsunięty do przedsionka jamy ustnej: 

- między zęby oraz wargę górną lub dolną- „buzia małpki” 

- między zęby oraz prawy lub lewy policzek - „buzia cukierek”. 

• Wykonujemy ruch okrężny 

 

• Usta są zamknięte. 

• Po naciskaniu językiem na zewnątrz, we wszystkich czterech kierunkach- 

zanim ćwiczenie zostanie powtórzone- język powinien na krótko przyjąć 

pozycję spoczynkową. 

• W czasie krążenia na zewnątrz musi być widoczna linia okręgu, krążenie 

powinno odbywać się bardzo powoli, niemal w zwolnionym tempie. 

 

3.  KRĄŻENIE PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE ZĘBÓW 

• Język krąży po zewnętrznej stronie zębów, np. zaczynając od góry, od 

ostatniego zęba z lewej strony do prawej, a potem na dole, od prawej 

 



strony do lewej. Ten kolisty ruch powinien być powtarzany kilka razy, a 

następnie należy zmienić kierunek. 

• Język nie powinien poruszać się  wewnątrz rzędów zębów, lecz po 

zewnętrznej stronie zębów. 

• Ruch języka powinien odbywać się w zwolnionym tempie. 

• Podczas gdy język porusza się wzdłuż górnego rzędu zębów, usta muszą 

być szeroko otwarte i uśmiechnięte. 

 

4. WYSUWANIE JĘZYKA W KIERUNKU NOSA, BRODY I USZU 

• Język powinien kierować się w stronę nosa, w prawą i lewą stronę do uszu 

w dół do brody. 

• Usta szeroko otwarte, a górna warga tak naciągnięta, by górne zęby były 

zakryte. 

• Język nie może leżeć na dolnym rzędzie zębów. 

• Podczas ruchu języka- w każdym kierunku- należy przez kilka sekund 

(3/5/10) utrzymywać napięcie. 

• Podczas wysuwania języka we wszystkich czterech kierunkach czubek 

języka musi dotykać skóry i nie może być skierowany ukośnie. 

 

5. LICZENIE ZĘBÓW ZYGZAKIEM 

• Dotykanie na przemian górnego, a następnie dolnego zęba- dokładnie w tej 

kolejności. 
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