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1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
Zestaw zawiera:

- 72 karty, w tym:

o 33 karty do ćwiczeń usprawniających aparat mowy (x 2)

o 3 karty zawierające szybką instrukcję podziału na grupy (x 2)

- 2 arkusze samoprzylepne do drukowania zalecanych zdań na kartach w wybranym
języku.

Do niniejszej instrukcji została dołączona lista z zalecanymi poleceniami/zdaniami, które 
należy dopasować do kart. Listę należy wydrukować na obu arkuszach samoprzylepnych, a 
następnie wyciąć zdania wzdłuż linii nacięć i nakleić je na odwrocie odpowiednich kart. Zdania 
umieszczone na liście są ponumerowane w celu łatwiejszego dopasowania do kart. 

Zaproponowane polecenia są orientacyjne. Terapeuta może wykorzystać także inne zdania w 
celu dostosowania ćwiczeń do zwyczajowo używanego słownictwa i indywidualnego sposobu 
pracy. 

Karty są podzielone na grupy według miejsca artykulacji: język, policzki, wargi i podniebienie 
miękkie.  

W celu łatwiejszego określenia zakresu pracy z każdą z kart, na odwrocie zostały umieszczone 
numery zaznaczone czterema różnymi kolorami oznaczającymi cztery strefy aparatu mowy: 
język – kolor fioletowy, wargi - niebieski, policzki – pomarańczowy i podniebienie miękkie - 
różowy.  

Dzięki ilustracji znajdującej się na obu stronach karty terapeuta może jednocześnie pokazać 
kartę i odtworzyć dany ruch, dodając także wyjaśnienie słowne. 



2	

PL 

2. ZALECANY WIEK:
Od 3 lat. 

3. CEL:
Zapewnienie każdej osobie bez względu na wiek możliwości nabycia sprawności i koordynacji 
organów aparatu fonacyjnego i artykulacyjnego, niezbędnej do prawidłowej wymowy.  

Niniejsze zajęcia powinny być ukierunkowane na podnoszenie sprawności ruchowej aparatu 
mowy i mają zastosowanie w przypadku występowania patologii organów mowy 
utrudniających przeżuwanie, oddychanie, połykanie, artykulację i fonację. 

Celem ćwiczeń jest: 

- Rozwijanie ogólnej motoryki wszystkich organów mowy.

- Język: wzmacnianie siły mięśnia, elastyczności i operacyjności, opanowanie skurczów
tonicznych.

- Wargi: ćwiczenie i wzmacnianie operacyjności, rozwarcia, zwarcia, rozluźniania i
elastyczności warg.

Najważniejszą zaletą metody kart Logo-Bits do ćwiczeń usprawniających aparat mowy jest 
możliwość pracy ze zdjęciami przedstawiającymi prawdziwe sytuacje. Pokazanie na zdjęciu 
prawidłowego położenia organów mowy pozwala odtworzyć je mentalnie, zrozumieć i 
przyswoić ich funkcjonowanie. Umysł powoli uświadamia sobie ten konkretny – wcześniej 
nieznany – ruch i odtwarzając go w sposób automatyczny i stały, z czasem zaczyna wykonywać 
go prawidłowo bez udziału świadomości. 

Karty do ćwiczeń aparatu mowy pozwalają zlokalizować problem w konkretnym istniejącym 
miejscu artykulacji, dlatego bardzo ważne jest przećwiczenie wszystkich kart z zestawu. 
Stwierdzenie gdzie dokładnie powstaje problem utrudniający prawidłową wymowę ułatwi 
nam pracę nad specyficznym, nieprawidłowo funkcjonującym, miejscem artykulacji. 

Chociaż zaleca się pracować z wszystkimi kartami do ćwiczeń całego aparatu fonacyjnego i 
artykulacyjnego, jeśli dany problem dotyczy tylko  jednej strefy, np. języka, można oddzielić 
karty tej konkretnej strefy w celu skoncentrowania terapii na jednym celu.  

4. METODOLOGIA KART LOGO-BITS:
Terapeuta ustawia się na przeciwko osoby leczonej. Jeśli jest praworęczny, bierze wszystkie 
karty do lewej ręki i ręką prawą przekłada je w trakcie ćwiczenia w kierunku od tyłu do przodu. 
Karty powinny znajdować się zawsze na poziomie oczu leczonej osoby.  

Terapeuta może pomagać osobie leczonej na trzy sposoby: wyjaśnieniem słownym, 
odczytaniem zdania znajdującego się na odwrocie lub wskazaniem odpowiedniego położenia 
narządów mowy za pomocą szpatułki lub nakładki na palec; może także pomagać zmieniając 
lub powtarzając ćwiczenie.  

Wybrane zalecenia: 

- W celu lepszego zobrazowania prawidłowego położenia narządów mowy zaleca się
stosować przesadne ruchy twarzy.
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- Zaleca się użycie ustawionego z boku lustra, aby w razie potrzeby osoba wykonująca
ćwiczenie mogła w nim obserwować swoje ruchy.

- Bardzo ważne jest używanie stopera w trakcie zajęć.

- Intensywność ćwiczenia należy zwiększać stopniowo, np. powoli zwiększając liczbę
pokazywanych na raz kart, aby nie zmęczyć ani zniechęcić osoby leczonej.

- W celu uzyskania oczekiwanych rezultatów, przed rozpoczęciem ćwiczeń należy ustalić
odpowiednią ich częstotliwość i powtarzalność w czasie.

- Istotnym elementem ćwiczeń jest zabawa i wzmocnienie pozytywne.

- W przypadku wspólnego mieszkania z osobą leczoną, zaleca się od czasu do czasu w
ciągu dnia powtarzać konkretne ułożenie narządów mowy. Im więcej powtórzeń, tym
szybciej osiągniemy pożądane wyniki.

Po każdym ćwiczeniu lub wykonanym ruchu, należy dokonać oceny pod kątem trzech 
aspektów: 

1. Stwierdzić, czy wykonanie danego ruchu jest możliwe. Jeśli nie, należy daną
kartę odłożyć na bok w celu odnotowania problemu i późniejszej pracy w tym
kierunku. Stwierdzić, która część lub które części jamy ustnej są związane z
danym problemem.

2. Ocenić sprawność i opanowanie organu wykonującego dany ruch.

3. Stwierdzić stopień samodzielności  w zakresie wykonywania
zaproponowanych ruchów. Wynikiem braku wyżej wymienionej
samodzielności  może być występowanie synkinezji lub innych
niepotrzebnych ruchów powiązanych, którymi osoba leczona musi sobie
pomagać w celu wykonania zaproponowanej czynności, np. ruchy głowy,
kołysanie, mruganie oczami itd.

Po dokonaniu analizy wyżej wymienionych trzech aspektów, należy przeprowadzić pierwsze 
podstawowe ćwiczenia ułatwiające postawienie diagnozy i wyciągnięcie wniosków, a 
następnie rozpocząć pracę w celu usunięcia złych przyzwyczajeń.  

Po rozpoczęciu sesji, zaleca się codziennie notować czynione postępy. 

Ważnym elementem pracy jest stoper. Pozwala on uświadamiać sobie i stopniowo zwiększać 
czas trwania pracy. Powala on także osobie leczonej obserwować swoje postępy i uświadomić 
sobie fakt, iż w miarę nabierania wprawy potrzebuje ona coraz mniej czasu na wykonanie tych 
samych ćwiczeń. Praca ze stoperem pozwala także zrozumieć, iż  ćwiczenia mają określony 
czas trwania. 

Stoperu używamy w celu wyznaczania odstępów czasowych, w których chcemy pracować. 
Każda sytuacja jest inna. Terapeuta wyznacza odpowiedni czas, w zależności od stopnia 
koncentracji uwagi osoby leczonej.   

Najlepszym rozwiązaniem jest praca w 3-minutowych seriach. Po upływie tego czasu, należy 
zastosować pozytywne wzmocnienie, zrobić przerwę w celu udzielenia pochwały za dobrze 
wykonanie ćwiczenie, odpocząć i napić się wody. Ponownie włączamy stoper na trzy minuty i 
powtarzamy cykl wiele razy biorąc pod uwagę zdolność koncentracji uwagi osoby leczonej.  

Czas trwania każdej sesji należy zwiększać w sposób stopniowy, zgodnie z szybkością 
wykonywania ćwiczeń i mając zawsze na uwadze sprawność, ograniczenia i patologie 
występujące u danej osoby. Nie można pracować w ten sam sposób i z tą samą szybkością z 
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osobami cierpiącymi na porażenie mózgowe, zespół Downa, spektrum autystyczne, dyslalię 
czy po udarze mózgu – każda z nich będzie wymagała specyficznego leczenia. W zależności od 
osoby i powiązanej patologii, należy przeprowadzać serie ćwiczeń ukierunkowanych na 
konkretne potrzeby.  

Należy opracować odpowiedni długoterminowy program przewidujący ćwiczenia 
powtarzające się w czasie  (codzienne) i wykonywane w intensywnych i krótkich seriach (sesje 
od 10 do 15 minut każda; 3-minutowe, mierzone stoperem serie). Celem jest stopniowe 
tworzenie nowych przyzwyczajeń bez znużenia osoby leczonej. Chodzi o wprowadzenie 
rutyny polegającej na krótkich, ale intensywnych seriach ćwiczeń, zakończonych nagrodą i 
wzmocnieniem. Należy starać się, aby po zakończeniu osoba leczona miała ochotę na więcej i 
nie zmęczyła się w trakcie sesji. Odpowiednie podejście i motywacja do ćwiczeń Logo-bits jest 
niezwykle istotne dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.  

W miarę nabierania wprawy, w ciągu trzech minut, a nawet w krótszym czasie, można 
przećwiczyć wszystkie karty.  

Należy wziąć pod uwagę, iż terapia z małymi dziećmi jest trudniejsza, gdyż nie rozumieją one 
celu ćwiczeń. Z drugiej strony, od wieku 6 lat praca jest łatwiejsza, gdyż układ kostny wciąż się 
kształtuje.    

5. INNE ZAJĘCIA Z KARTAMI DO ĆWICZEŃ APARATU MOWY:
Mając do dyspozycji dwie takie same talie kart, możliwości tworzenia gier polegających na 
rozpoznawaniu kart są niezliczone. Poprzez wyobraźnię i zabawę można stworzyć wiele form 
gry dostosowanych zawsze do potrzeb i możliwości konkretnej osoby. 

ROZPOZNAWANIE KART: 

W grze wykorzystujemy dwie takie same talie kart. Pokazujemy osobie leczonej jedną kartę i 
prosimy o znalezienie dokładnie tej samej we wskazanej grupie. 

1. Wybierz pary kart, z którymi masz zamiar pracować i podziel je na dwie oddzielne
grupy.

2. Ułóż na stole jedną grupę kart dużym zdjęciem do góry i przodem do uczestnika gry.
Do ręki weź drugą grupę kart.

3. Pokaż jedną z kart osobie leczonej i poproś o wskazanie takiej samej karty na stole.
4. Po rozpoznaniu karty, przeprowadź przy jej pomocy ćwiczenie, a następnie odłóż

wykorzystaną parę na bok.

PROSTE ĆWICZENIE PAMIĘCIOWE  (Z PARAMI KART): 

Mając do dyspozycji dwie takie same talie kart, można zorganizować gry polegające na 
ćwiczeniu pamięci wzrokowej. 

1. Wybierz pary kart, z którymi chcesz pracować.
2. 2. Rozłóż karty dużym zdjęciem do dołu. Uczestnicy po kolei odkrywają po dwie karty

równocześnie.
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3. 3. Kiedy uda się odkryć dwie takie same karty na raz, odkładamy parę na bok i
wykonujemy przy jej pomocy ćwiczenie.

Uwaga! Dzięki temu, iż po odwróceniu kart widoczne jest mniejsze zdjęcie na odwrocie, gra 
jest łatwiejsza i wszyscy uczestnicy gry - w tym osoby z różnego rodzaju ograniczeniami – 
mogą z łatwością tworzyć pary kart. Im większa liczba par w grze, tym więcej wykonywane jest 
każde ćwiczenie. 



WYSTAW JĘZYK DOTKNIJ JĘZYKIEM 
GÓRNĄ WARGĘ JĘZYK W PRAWO

JĘZYK W LEWO POLIŻ PRAWY RÓG 
GÓRNEJ WARGI 

POLIŻ LEWY RÓG 
GÓRNEJ WARGI 

DOTKNIJ NOS 
JĘZYKIEM 

JĘZYK MIĘDZY ZĘBAMI  
I GÓRNĄ WARGĄ 

JĘZYK MIĘDZY ZĘBAMI  
I DOLNĄ  WARGĄ 

ZWIŃ JĘZYK KU GÓRZE 
MIĘDZY ZĘBAMI 

ZWIŃ JĘZYK KU DOŁOWI 
MIĘDZY ZĘBAMI 

ZWIŃ JĘZYK KU GÓRZE 
MIĘDZY WARGAMI 

DOCIŚNIJ JĘZYKIEM 
PODNIEBIENIE 

DOTKNIJ GÓRNY ZĄB 
TRZONOWY PO PRAWEJ STRONIE

 DOTKNIJ GÓRNY ZĄB 
TRZONOWY PO LEWEJ STRONIE

DOTKNIJ DOLNY ZĄB 
TRZONOWY PO PRAWEJ STRONIE

DOTKNIJ DOLNY ZĄB 
TRZONOWY PO LEWEJ STRONIE

WYPCHNIJ JĘZYKIEM 
PRAWY POLICZEK

WYPCHNIJ JĘZYKIEM 
LEWY POLICZEK NADMIJ POLICZKI WCIĄGNIJ POLICZKI

ZŁĄCZ WARGI I PRZESUŃ 
JE W PRAWO

ZŁĄCZ WARGI I PRZESUŃ
JE W LEWO

UNIEŚ GÓRNĄ WARGĘ 
POKAZUJĄC DZIĄSŁO 

ZMARSZCZ WARGI 
I POWIEDZ “U”

PALCEM WPROWADŹ 
WARGI W WIBRACJĘ 

SCHOWAJ 
(ZACIŚNIJ WARGI)

UMIEŚĆ DOLNĄ 
WARGĘ NA GÓRNEJ 

UMIEŚĆ GÓRNĄ 
WARGĘ NA DOLNEJ 

UŚMIECHNIJ SIĘ 
I POWIEDZ “I”

PRZYGRYŹ 
DOLNĄ WARGĘ 

PRZYGRYŹ 
GÓRNĄ WARGĘ 

OTWÓRZ BUZIĘ 
I ZIEWNIJ

3

4 5 6

7 8 9

10 11

13

12

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

1 2
TIRER LA LANGUE LANGUE TOUCHE LÈVRE 

SUPÉRIEURE LANGUE À DROITE

LANGUE À GAUCHE LÉCHER LÈVRE 
SUPÉRIEURE DROITE

LÉCHER LÈVRE 
SUPÉRIEURE GAUCHE

TOUCHER LE NEZ 
AVEC LA LANGUE

LANGUE ENTRE DENTS ET 
LÈVRE SUPÉRIEURE

LANGUE ENTRE DENTS ET 
LÈVRE INFÉRIEURE

PLIER LANGUE VERS LE 
HAUT ENTRE LES DENTS

PLIER LANGUE VERS LE 
BAS ENTRE LES DENTS

PLIER LANGUE VERS LE 
HAUT ENTRE LES LÈVRES

APPUYER LANGUE 
CONTRE PALAIS

TOUCHER MOLAIRE 
SUPÉRIEURE DROITE

TOUCHER MOLAIRE 
SUPÉRIEURE GAUCHE

TOUCHER MOLAIRE 
INFÉRIEURE DROITE

TOUCHER MOLAIRE 
INFÉRIEURE GAUCHE

LANGUE POUSSE 
JOUE DROITE

LANGUE POUSSE 
JOUE GAUCHE GONFLER LES JOUES ASPIRER LES JOUES

SERRER LÈVRES ET LES 
PLACER VERS LA DROITE

SERRER LÈVRES ET LES 
PLACER VERS LA GAUCHE

SOULEVER LÈVRE 
SUPÉRIEURE, MONTRER GENCIVE

METTRE LÈVRES EN 
CUL-DE-POULE ET DIRE « U »

FAIRE VIBRER LÈVRES 
AVEC UN DOIGT CACHER LES LÈVRES

LÈVRE INFÉRIEURE 
SUR LA SUPÉRIEURE

LÈVRE SUPÉRIEURE SUR 
L’INFÉRIEURE SOURIRE ET DIRE « I »

MORDRE LÈVRE 
INFÉRIEURE

MORDRE LÈVRE 
SUPÉRIEURE

BOUCHE OUVERTE, 
BÂILLER

6. ZALECANE ZDANIA DO PRACY Z KARTAMI (DO WYDRUKOWANIA)




