
GDY DZIECKO WYSUWA J ĘZYK MI ĘDZY ZĘBY
(SEPLENI MI ĘDZYZĘBOWO)

    Przyczyną seplenienia międzyzębowego jest najczęściej 
wadliwe połykanie i niewłaściwe ułożenie języka w pozycji 
spoczynkowej. 
   JAK MO ŻNA SPRAWDZIĆ CZY DZIECKO DOBRZE 
POŁYKA ?
    Polecamy dziecku przełknąć ślinę lub niewielki łyk napoju

– W czasie przełykania delikatnie próbujemy rozchylić 
wargi dziecka (zęby dziecka pozostają zwarte)

– Jeżeli wargi nie stawiają oporu- połykanie jest prawidłowe,
język znajduje się u góry
gdy natomiast są napięte- oznacza to, że język przy 
połykaniu znajduje się na dole, w nieprawidłowym 
ułożeniu

   W pozycji spoczynkowej (czyli kiedy nie jemy i nie mówimy) 
język powinien znajdować się zawsze u góry, na wałku 
dziąsłowym. Również tam znajduje się przy prawidłowym 
połykaniu.

JAK POMÓC DZIECKU, GDY NIEWŁA ŚCIWIE 
POŁYKA ?

ETAP I:
NAUKA UNOSZENIA JĘZYKA ZA GÓRNE ZĘBY 

(KILKANA ŚCIE RAZY DZIENNIE PRZED LUSTREM !)

1. Dotykamy palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za 
górnymi zębami, nazywając je „zaczarowanym miejscem”, 
„parkingiem” itp., w którym język (krasnoludek , samochód) 
powinien przebywać, gdy mamy zamkniętą buzię.

2. Przytrzymywanie czubkiem języka na podniebieniu pastylek 
pudrowych, chrupek kukurydzianych, opłatków itp. (dziecko 



może trzymać je podczas np. oglądania telewizji)
3. Zlizywanie nutelli, mleka w proszku itp. z podniebienia przy 

szeroko otwartych ustach
4. Konik jedzie na przejażdżkę- naśladowanie konika stukając 

czubkiem języka o podniebienie
5. Winda- poruszamy językiem raz w górę raz w dół przy 

szeroko otwartych ustach
6.Żyrafa- naśladowanie długiej szyi żyrafy: polecamy dziecku 

szeroko otworzyć usta i wyciągnąć język za górne zęby 
najdalej jak potrafi.

7. Młotek- naśladujemy wbijanie gwoździa w ścianę, zmieniając
język w młotek i stukając nim tuż za górnymi zębami.

ETAP II
NAUKA POŁYKANIA

1. Połykanie śliny. Mówimy dziecku: „Połóż język w 
zaczarowanym miejscu, zaparkuj w garażu (za górnymi 
zębami). Trzymaj go tam przez cały czas, zamknij zęby, 
uśmiechnij się szeroko i połknij ślinę”
Połykaniu nie może towarzyszyć napięcie warg, które nie 
powinny stawiać oporu przy ich rozchylaniu.

2. Połykanie płynów.

UWAGA! Ćwiczenia stosujemy kika- kilkanaście razy w 
ciągu dnia (w sumie przez pół godziny) przez około 6 
miesięcy- tylko wtedy spowodują one trwałą zmianę nawyku 
niewłaściwego połykania.

    Dziecko bierze do ust niewielki łyk. Wcześniej prosimy, żeby 
poczekało na hasło „połykamy”. Polecamy, aby uniosło język do 
góry, zamknęło zęby, rozchyliło wargi i dopiero teraz połknęło 
płyn.


