


Jego celem jest przede wszystkim:

 usprawnianie motoryki narządów 

artykulacyjnych,

 zmniejszenie wrażliwości dotykowej 

okolic twarzy i jamy ustnej,

 pokonywanie problemów związanych z 

oddychaniem i jedzeniem (ssaniem, 

życiem, gryzieniem, połykaniem 

pokarmów).





 Gdy dziecko ma osłabione mięśnie w 
obrębie twarzy i jamy ustnej (ciągle 
otwarta buzia, nadmierne ślinienie, brak 
pionizacji języka, trudności z jedzeniem),

 Gdy dziecko nie chce ćwiczyć lub nie 
potrafi naśladować motoryki 
artykulatorów.

Rodzic może masować buzię dziecka i w 
ten sposób usprawniać aparat mowy i 
jedzenia.



DOTYK to ZAUFANIE

Dziecko należy przyzwyczaić 

do dotyku



W masażu logopedycznym (klasycznym) 

wyróżniamy masaż zewnętrzny twarzy i 

masaż wewnętrzny jamy ustnej.

Do pracy w domu (z maluchami i ze 

starszymi dziećmi) proponuję masaż 

zewnętrzny  w tym stymulacja punktów 

neuromotorycznych twarzy wg Castillo-

Moralesa. 



 Masaż czoła, policzków i brody

· masaż wykonujemy palcami wskazującymi, środkowymi 
lub trzema jednocześnie (w kierunku od linii środkowej 
twarzy w kierunku skroni); 

· masaż wykonujemy delikatnie - lekko gładzimy, 
uciskamy, opukujemy masowaną okolicę; 

· masaż rozpoczynamy i kończymy gładzeniem; 

 Masaż żuchwy

· kości żuchwy ujmujemy kciukami i palcami 
wskazującymi ruchem ciągłym, płynnym 

· masujemy zaczynając od środka brody w kierunku uszu.

 Masaż warg

· kciuki ułożone są pod brodą (podpierają żuchwę) a 
palcami wskazującymi i środkowymi rozciągamy i 
ściągamy wargi, obszczypujemy je, opukujemy i gładzimy.



 dziecko leży tyłem do nas, na plecach (głowa dziecka 
znajduje się między nogami rodzica); 

 terapię zaczynamy od rozciągnięcia karku (głowę 
delikatnie unosimy do przodu i do tyłu - następnie 
obracamy na boki - czynności te wykonujemy kilkakrotnie 
– do 5x); 

 zasadnicza część terapii to stymulacja punktów 
neuromotorycznych (punkty te uciskamy palcami -
ruchem wibrującym przez kilka sekund); 

 zaczynamy od punktów nieparzystych: dna jamy ustnej -
brody - górnej wargi, gładziny (na czole między brwiami); 

 kolejność uciskania punktów parzystych jest dowolna 
(kąciki ust, skrzydełka nosa, kąta oka i żuchwy - przy 
stawach żuchwowych.



1. punkt gładzizny nosa,

2. punkt kąta oka,

3. punkt skrzydełka nosa,

4. punkt wargi górnej,

5. punkt kąta ust,

6. punkt bródki,

7. punkt dna jamy ustnej



 regulacja oddechu, 

 regulacja napięcia mięśni ciała i mięśni 
kompleksu ustno-twarzowego, 

 domknięcie jamy ustnej, 

 kontrola ślinienia, 

 cofnięcie i podniesienie języka, 

 uaktywnienie, poprawa funkcji ssania, 
żucia i połykania,

 poprawa artykulacji.



 Aby masaż był efektywny należy 

stosować go regularnie (najlepiej 

codziennie);

 Aby był atrakcyjny dla dziecka można 

wzbogacić go o elementy zabawy 

wprowadzając dodatkowe bodźce 

(wierszyki, piosenki, muzyka relaksacyjna, 

masażery, rolery i inne zabawki).
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