
Cvičení zaměřená na jazyk 
- vypláznout jazyk z úst a rychle schovat zpátky do úst 
- otevřít ústa, vypláznout jazyk a špičkou jazyka se dotknout středu horního rtu, 
dolního rtu a obě polohy střídat 
- vypláznout jazyk, olizovat dolní ret, doprava, doleva (jako když se houpe 

houpačka) 
- olizovat horní ret, doprava, doleva (špička jazyka směřuje nahoru k nosu) 
- olizovat rty dokola (možné potřít rty třeba Nutellou, marmeládou, či jinou ňaminkou) 
- malovat jazykem, dítě hýbe jazykem pomalu dopředu a dozadu po horním patře úst 
- vytvářet jazykem boule v zavřených ústech (dítě zavře ústa a jazykem zatlačí do pravé i levé tváře, 
pod nos i směrem k bradě 
- ještěrka, při otevřených ústech pohybovat jazykem zprava doleva a nehýbat při tom dolní čelistí 
- vyplazovat a schovávat jazyk jako čert, při pohybu se dotýkat horního rtu a nesměřovat jazyk do 
boku 
- vypláznout jazyk a vytvořit z jazyka ruličku 
- otevřít ústa, jazyk je za dolními zuby, špičku jazyka zvednout za horní zuby, polohy jazyka střídat, 
ústa nezavírat, nehýbat bradou 
- otevřít ústa, jazyk je za dolními zuby, zvednout špičku jazyka za horní zuby, dát špičku
jazyka před horní zuby a opět za horní zuby, několikrát opakovat, ústa nezavírat a nehýbat
bradou 
- otevřít ústa, vypláznout jazyk a hýbat jen špičkou jazyka nahoru a dolu

Cvičení zaměřená na rty 

- nafukovat tváře, nejprve pravou stranu, poté levou a pak obě dohromady (ústa jsou zavřená
a jazyk je v klidové poloze 
- střídat špulení rtů a úsměv 
- vyslovovat hlásky A, E, I, O, U 
- střídat vyslovování hlásek I – O - I – O, I -U -I -U, I

– E – I – E, I – A -I -A (při vyslovování hlásek musí být rty
otevřené nebo našpulené co nejvíce) 
- posílat pusu 
- dělat kapříka, našpulit ústa, pohybovat rty 
- prskat, třepeme rty 
- schováme rty 
- učíme se pískat

Cvičení zaměřena na měkké patro 
- kloktat vodu 
- pít z hrníčku pomocí brčka 
- šeptat 
- foukat brčkem do vody a dělat bublinky

Pomůckami mohou být – svíčka, pěna do koupele, bublifuk, peříčka, brčka,
vodové barvičky, nastříhaný papír na proužky, flétna, foukací fixy, větrník,
zrcátko


