
                 Znaczenie pionizacji języka dla poprawnej artykulacji

Pionizacja z pozoru prosta umiejętność unoszenia apexu, czyli czubka języka do wałka 
dziąsłowego, a dokładnie okolicy za górnymi siekaczami. Niestety brak tej umiejętności jest 
obserwowana u coraz większej liczby dzieci i jest ona jednym z najczęstszych powodów wad 
wymowy.

Proces pionizacji języka zaczyna się od chwili wyrośnięcia siekaczy mlecznych i powinien 
zakończyć się najpóźniej w momencie ukształtowania pełnego uzębienia mlecznego. Możliwość 
pionizowania języka pozwala na zmianę odruchu połykowego z niemowlęcego na dojrzały typu 
dorosłego, warunkując z kolei prawidłowość przebiegu artykulacji.

Brak pionizacji języka wpływa na powstawanie wadliwych funkcji aparatu mowy:
niewłaściwego toru oddechowego( częste oddychanie ustami), nieprawidłowej pozycji 
spoczynkowej, nieprawidłowego połykania, prowadzi do wad wymowy oraz wad aparatu 
artykulacyjnego.
Prawidłowo działający język jest nam potrzebny. Umiejętność ta jest  niezwykle istotna, a wręcz 
kluczowa do prawidłowej wymowy większości głosek języka polskiego: 
/l/,/r/,/sz/,/ż/,/cz/,/dz/,/t/,/d/,/n/.

Przetwarzanie jakichkolwiek zaburzeń w brzmieniu stanowi informację o istnieniu 
przeszkód  w prawidłowym przebiegu funkcji . W głównej mierze dotyczy to opóźnienia                
w dojrzewaniu odruchu pionizującego koniec języka:
– ssanie kciuka/smoczka;
–  picie z butelki/ kubka niekapka powyżej odpowiedniego wieku; 
– brak rozszerzenia diety o pokarmy w różnych konsystencjach(głównie unikanie pokarmów 
stałych);
– skrócone wędzidełko podjęzykowe;
– zaburzenia anatomiczne jamy ustnej;

Kiedy warto ćwiczyć z dzieckiem pionizowanie języka?

Zawsze i wszędzie, nawet, jeśli nasze dziecko nie ma problemów z mową. Im bardziej
wyćwiczony mięsień, a nim właśnie jest język, tym lepszą będziemy mieli dykcję. Poza tym 
niećwiczony mięsień rozleniwia się.

Jak ćwiczyć język?

Oto 12 propozycji ćwiczeń które z powodzeniem można trenować w domu.

1.Samochód na parkingu – język udaje, że jest samochodem, który może zaparkować tylko 
w jednym specjalnym miejscu: na wałku dziąsłowym. (Jeśli dziecko nie może trafić 
językiem na wałek dziąsłowy, to wskazujemy dotykając palcem, tłumaczymy, że na górce, 
za górnymi ząbkami. Ważne aby buzia była otwarta)

2.Ciekawski język – język chce dotknąć do nosa, dotyka górnej wargi i górnych zębów – 
naprzemiennie, następnie zagląda do gardła (kilkakrotnie powtarzamy to ćwiczenie)

3.Liczenie górnych ząbków – czubek języka dotyka po kolei wszystkich ząbków na górze 
(ważne aby buzia była otwarta)

4.Muchomorek – rysujemy kropki czubkiem języka na podniebieniu

5.Śrubokręt – język jest śrubokrętem, który wkręca śrubkę do sufitu w buzi



6.Język alpinista – język wspina się coraz wyżej- od górnych ząbków w kierunku gardła

7.Schody – pierwszy schodek jest tuż za zębami, drugi na wałku dziąsłowym, trzeci na 
podniebieniu

8.Pędzelek – język maluje sufit w buzi (podniebienie)

9.Piłka – język udaje piłkę, odbija się od podłogi i od sufitu (od dna jamy ustnej i od 
podniebienia)

10.Łopatka – wyjmujemy język z buzi starając się aby kształtem przypominał łopatkę, 
podnosimy jego brzegi, w środku tworzy się zagłębienie

11.Młotek – szybkie uderzanie czubkiem języka w wałek dziąsłowy – buzia otwarta (język 
udaje młotek, który wbija gwoździa)

12.Wesoły konik – kląskanie (ważne jest aby buzia była otwarta).
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