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Za chwilę masz wygłosić referat przed klasą. Ale jak to zrobić, gdy pojawia się 
problem z oddechem, dykcją, słowa więdną w ustach? Najpierw trzeba 

wyćwiczyć się w mówieniu tak, by inni chcieli Cię słuchać. Czyli trenować 
aparat mowy! 

Wystarczy regularnie wykonywać proste ćwiczenia, by z dnia na dzień być – 
przynajmniej technicznie – coraz lepszym mówcą. Przydaje się to nie tylko         

w czasie wystąpień publicznych, ale zawsze, gdy chcemy, by ktoś słuchał nas       
z uwagą i z przyjemnością. Ćwiczenia te można wykonywać w różnych 

miejscach: w domu, w samochodzie, spod prysznica lub w czasie kąpieli albo 
nawet na spacerze. W tym ostatnim przypadku trzeba być czujnym i kolejne 



ruchy wykonywać dyskretnie, bo – powiedzmy to wprost ‒ niektóre ćwiczenia 
mogą przyciągać uwagę obserwatorów ☺ 

 

 

Ćwiczenia języka – Gar, gor, ger, gur, gyr… 

Przez kilkadziesiąt sekund warto powtarzać zbitki wyrazowe, które rozgrzewają 
aparat mowy. Do niektórych należą: 

Gar, Gor, Ger, Gur, Gyr 
Czy tata czyta cytaty Tacyta? 

Przaśni Przasnyszanie posprzeczali się o suchą szosę 
Lojalna Jola nie alienuje się 

Rozgrzani? Idziemy dalej… 

 

 

Uśmiechaj się jednym kącikiem ust 

Zapomnij na chwilę o uśmiechach z reklam past do zębów. Spróbuj uśmiechnąć 
się bez odsłaniania zębów, odsłaniając delikatnie czerwień wargową. Po chwili 

spróbuj uśmiechnąć się tylko jednym kącikiem ust. Niech tylko jeden kącik 
powędruje w górę, a drugi niech spróbuje pozostać nienaruszony. Na początku 
na pewno nie będzie to łatwe. W tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żeby od razu 

wykonywać je perfekcyjnie. Po kilku próbach poczujemy, że dolna część naszej 
twarzy jest coraz sprawniejsza. 

 

 

 

 



Ćwiczenia języka – zrób dzióbek 

Tak, chodzi dokładnie o ten sam dzióbek, który kojarzymy ze zdjęciem typu 
selfie. Spróbujmy jednak popularny dzióbek robić naprzemiennie z uśmiechem. 

Robienie dzióbka, przerwa, ponowny dzióbek, znowu chwila przerwy. W ten 
sposób też trenujemy nasz aparat mowy. 

 

 

Zabaw się w bezzębnego dziadka ☺ 

Nazwa tego ćwiczenia może wzbudzać śmiech, ale chodzi w nim o poważną           
i skuteczną rozgrzewkę dla ust. Na początek otwieramy usta, ale w taki sposób, 

żeby nie pokazać zębów. Otwarte usta trzymamy w ten sposób przez kilka 
chwil, przypominając bezzębnego staruszka. Potem zaczynamy powoli 

odsłaniać zęby: najpierw górne, potem dolne – robimy to bardzo powoli i w taki 
sposób, żeby górna i dolna warga przypominały kurtynę w teatrze, za którą 

odsłaniają się zęby. Warto przypominać sobie wtedy o porównaniu z teatralną 
kurtyną, żeby zębów nie pokazywać za szybko i żeby próbować maksymalnie 

kontrolować to, co dzieje się z wargami. Żeby wszystko móc na bieżąco 
obserwować, to ćwiczenie najlepiej jest wykonywać przed lustrem. 

 

 

Ćwiczenia języka – zrób nitkę z ust 

W ramach tego ćwiczenia chowamy czerwień wargową za skórą otaczającą usta 
i z tak ułożoną dolną częścią twarzy znów próbujemy się uśmiechać: najpierw 

dwoma kącikami ust, a potem naprzemiennie lewym i prawym. Warto uważać, 
żeby czerwień wargowa nie była odsłaniana, tylko żeby zbliżała się do zębów. 

 

 

 



Prychnij sobie! ☺ 

Chodzi o prychnięcie przypominające to, co robi koń, na pełnym luzie, żeby 
aparat mowy był zrelaksowany. Niech prychnięcie nie kończy się po sekundzie       
i potrwa co najmniej kilka sekund. Najlepiej, żeby było ono formą relaksu dla 

ust po serii ćwiczeń, rozluźniało je, a jednocześnie było kolejnym, lekkim 
sprawdzianem naszej kontroli nad tym, co dzieje się z naszym aparatem mowy. 

…………………………………………………. 

 

 

!!! 

 

Jak często trzeba powtarzać te ćwiczenia? Każde z nich pięć razy, w jednej serii 
dziennie. Logopedzi obiecują, że poczujemy, jak dolna część naszej twarzy 

szybko będzie rozgrzana. Skutek? Po jakimś czasie poczujecie, że mówi wam się 
łatwiej, nie zacinacie się, jesteście artykulacyjnie sprawniejsi. I dlatego lepiej się 
was słucha, oczywiście pod warunkiem, że mówicie nie tylko sprawnie, ale też    

z sensem… ☺ 

 

Źródło: https://www.hellozdrowie.pl/artykul-gimnastyka-jezyka/ 
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Teksty i wyrazy na dykcję do 

samodzielnego ćwiczenia. 

Spróbuj! ☺ 

 

 

Źródło: https://www.e-tlumacze.net/artykuly/lamance-jezykowe 

 

 

 

Gęsiego gęsięta za gąską podreptały dróżką tą grząską. 

 

Jola lojalna. 



 

Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce. 

 

Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna płacze, a druga łzy trze? 

 

Częstsi uczestnicy uczt często czują czczycę. (czczyca – smutek, rozterka) 

 

Czemuż ten cesarz Czech ma taką czczą cechę. 

 

Sara się para z parasolem. 

 

W wysuszonych sczerniałych trzcinowych szuwarach. 

 

Sześcionogi szczwany trzmiel szeleścił w szczawiu, trzymając w szczękach 

strzęp szczypiorku i często trzepocząc skrzydłami. 

 

Trzej przemądrzali czescy strzelcy drzemali w dżungli pod strzelistym 

drzewem i odżywiali się dżemem. 

 

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, że przepiórki pstre trzy 

podpatrzyły, jak raz w Pszczynie cietrzew wieprze wietrzył. 

 

Szedł chłop kole kop w kołpakowej czapce. 

 

W szale skrzypki trzy strzaskał mistrz. 



Dwoje wstało, wypiło kakao, karty rozdało i zagrało w makao. 

 

W czasie suszy szosa sucha, a po szosie szedł Sasza. 

 

Koszt trzech spośród czterech poczt w Tczewie. 

 

Pulchna, potulna i kulawa kura w kolorowych okularach. 

 

Ścinacz trzymając szczypcami trzcinę skrzętnie ścinał. 

 

Źródło: http://bordman.pl/blog/wystapienia-publiczne-blog/teksty-i-wyrazy-na-dykcje-do-samodzielnego-

cwiczenia/ 

 

 



Łamańce językowe Małgorzaty 

Strzałkowskiej, czyli ćwiczenia na 

dobrą dykcję: 

 

 

 

CHRZĄSZCZ 

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 zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie! 

A chrząszcz odrzekł niezmieszany: 

– Przyszedł wreszcie czas na zmiany! 

Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały, 

teraz będą się tarzały. 

 

TRZNADLE 

W krzakach rzekł do trznadla trznadel: 

– Możesz mi pożyczyć szpadel? 

Muszę nim przetrzebić chaszcze, 

bo w nich straszą straszne paszcze. 

Odrzekł na to drugi trznadel: 

– Niepotrzebny, trznadlu, szpadel! 

Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, 

z krzykiem pierzchnie każda paszcza! 

 

 



SZCZENIAK 

W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu 

klaszczą kleszcze na deszczu, 

szczeka szczeniak w Szczuczynie, 

szepcze szczygieł w szczelinie, 

piszczy pszczoła pod Pszczyną, 

świszcze świerszcz pod leszczyną, 

a trzy pliszki i liszka 

taszczą płaszcze w Szypliszkach. 

 

 

JAMNIK 

W grząskich trzcinach i szuwarach 

kroczy jamnik w szarawarach, 

szarpie kłącza oczeretu 

i przytracza do beretu, 

ważkom pęki skrzypu wręcza, 

traszkom suchych trzcin naręcza, 

a gdy zmierzchać się zaczyna, 

z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, 



po czym znika w oczerecie 

w szarawarach i berecie… 

 

 

STRZYŻYK 

Czubaty strzyżyk w czystej czapeczce 

z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę. 

W Tczewie tłum tczewian wytęża oczy 

– Strzyżyk dotoczy czy nie dotoczy? 

Tymczasem strzyżyk tuż-tuż przed Tczewem 

troszeczkę zboczył w krzaczkach za drzewem 

i krótszą dróżką krocząc nad rzeczką, 

wrócił do Tczowa razem z kuleczką. 

 

 

GRZECZNA DAMA 

Grzecznej damie, tuż nad uchem, 

brzuchomówca brzęczał brzuchem – 

brzdęk, brzdęk! brzdąkał na gitarze, 

niczym dżezmen grał na tarze, 



bzyczał jak na wiolonczeli 

i brzmiał niczym trzódka trzmieli, 

skrzypiał wdzięcznie jak skrzypeczki 

i podzwaniał jak dzwoneczki. 

Grzeczna dama oburzona, 

rzekła strasznie obrażona: 

– Uhu-huhu! Uhu-huhu! 

Ależ panu burczy w brzuchu! 

 

 

MUSZKA 

Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki, 

różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż nóżki czarne miała. 

– Po cóż czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki! 
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☺ ☺ ☺ 


