
PRAWIDŁOWE POŁYKANIE A WADY WYMOWY

Czy połykanie ma jakikolwiek wpływ na mówienie?
 Poprawny sposób połykania ma znaczenie dla prawidłowego rozrostu układu zębowo- szczękowo- 
twarzowego, a także dla właściwej artykulacji głosek. Mamy dwa rodzaje połykania:

– połykanie infantylne
– połykanie dojrzałe.

Dysfunkcja języka-nieprawidłowe połykanie może być przyczyną seplenienia międzyzębowego
oraz nieprawidłowej artykulacji głosek T,D,N, a także może powodować wady zgryzu. Infantylny 
typ połykania samoczynnie przekształca się w dojrzały około 3,4 roku życia. Jeśli to nie nastąpi 
wskazane są ćwiczenia.
Podczas połykania infantylnego język nie pionizuje się i pozostaje on na dnie jamy ustnej , 
przesuwając się tylko poziomo.Aby połknąć ślinę, płyn albo pokarm język wsuwa się między zęby 
lub mocno na nie naciska, czasami wystaje między wargami. Napinają się też mięśnie wokół ust.

Jak można sprawdzić czy dziecko dobrze połyka?

Trzymajac prawą ręką głowę dziecka od tyłu, dwoma palcami lewej ręki rozchyla się wargi a kciuk 
układa się na krtani. Nieprawidłowemu połknięciu towarzyszy napinanie warg, wsuwanie języka 
między zęby.
Dojrzały typ połykania polega na tym,że w trakcie połykania czubek języka i jego boki stykają się z
górnymi zębami i dziąsłami, zarówno przednimi jak i bocznymi, szczęki przy tym są zaciśnięte, a w
trakcie połykania usta są lekko zwarte.

Jak nauczyć dziecko prawidłowo połykać?

Bardzo istotną umiejętnością jest tu pionizacja języka , o której pisałam państwu we  
wcześniejszym artykule. Niestety może to być zaburzone poprzez długotrwałe picie z butelki, 
długotrwałe używanie gryzaków, przetrwałe ssanie palca, nawykowe oddychanie przez usta, krótkie
wędzidełko podjęzykowe.
Chciałabym teraz przypomnieć kilka ćwiczeń ułatwiających dzieciom pionizację języka:

1. MŁOTEK- stukanie czubkiem języka w wałek dziąsłowy, naśladowanie ruchu wbijania 
gwoździa

2. ŚRUBOKRĘT- wykonywanie kolistych ruchów czubkiem języka na wałku dziąsłowym, 
naśladowanie ruchu wkręcania śrubki

3. BIEDRONKA- malowanie czubkiem języka kropek na podniebieniu
4. MALARZ- wodzenie czubkiem języka po podniebieniu, naśladowanie ruchów pędzla 

malującego sufit farbą
5. PŁOT- dotykanie czubkiem języka górnych zębów od wewnętrznej strony, naśladowanie 

przeskakiwania kotka po sztachetach płotu
6. Przytrzymanie czubkiem języka na podniebieniu rodzynek, pastylek pudrowych, andrutów, 

płatków śniadaniowych

Ćwiczenia wykonujemy z dzieckiem przed lustrem, by mogło obserwować i kontrolować swój 
język.
Gdy umiejętność ta jest opanowana , przechodzimy do kolejnego kroku.
Uczymy dziecko połykania śliny z końcem języka ułożonym na podniebieniu.
Istotne jest aby utrzymać język przez cały akt połykania na podniebieniu ( nie tylko na początku).
Mówimy do dziecka : Połóż język w „zaczarowanym miejscu” ( za górnymi zębami). Trzymaj go 
tam cały czas, zamknij zęby, uśmiechnij się szeroko i połknij ślinę.
Jeżeli po sprawdzeniu ( sposób sprawdzenia podałam wcześniej),połykanie odbywa się z językiem 
uniesionym do podniebienia i bez towarzyszącego napięcia warg, to mamy dowód opanowania 



przez dziecko tego etapu.
Następnym krokiem jest połykanie płynów. Ćwiczenia wykonujemy kilkakrotnie w ciągu dnia. 
Picie płynów odbywa się porcjami. Dziecko bierze do ust niewielki łyk.Wcześniej prosimy aby 
poczekało na hasło-połykamy. Unosi język do góry, zaciska zęby, rozchyla wargi i połyka.
Ważne jest abyśmy przypominali dziecku o układaniu języka na podniebieniu, szczególnie przed 
każdym posiłkiem,aż zauważymy , że weszło to w nawyk.
Kolejnym krokiem jest połykanie pokarmów stałych.
Przebiega ono tak samo jak w przypadku nauki przełykania płynów. Bardzo ważna przy 
spożywaniu pokarmów stałych jest umiejętność żucia, czyli praca zębów i języka. Dla rozwoju 
mięśni odpowiedzialnych za mowę ważne jest, aby dziecko miało możliwość żucia, np. skórek od 
chleba, twardych warzyw i owoców. Dzięki temu poszczególne mięśnie usprawniają się, a tę 
sprawność dziecko wykorzystuje w wymowie.
Sposób połykania pokarmów stałych sprawdzamy tak samo jak płynów- obserwujemy wargi i 
język. Oczywiście rozpoczynamy od małych kęsów.
Umiejętność prawidłowego połykania na pewno przyczyni się do polepszenia artykulacji. 


