
POZYCJA SPOCZYNKOWA JĘZYKA

Zapewne każdy Rodzic, który omawiał ze mną kroki terapeutyczne dziecka na początku 

terapii logopedycznej usłyszał o konieczności wypracowania prawidłowej pozycji spoczynkowej 

języka. O czym mowa?

Czytając artykuł/ książkę, nie mówiąc, śpiąc itd. nasz język powinien przyjmować jedną, 

stałą pozycję, która pozytywnie będzie wpływała na cały aparat artykulacyjny oraz aparat 

oddechowy. Bez myślenia, bez naszej aktywności i zaangażowania, w naszej jamie ustnej język 

jako mięsień pracuje i wspomaga rozwój zgryzu. Zatem jak wygląda prawidłowa pozycja 

spoczynkowa języka?

Jest to pozycja nazywa w literaturze przedmiotu ułożeniem wertykalno- horyzontalnym. 

Czubek języka wraz z bokami po całych długościach zbliżone są od wałka dziąsłowego za górnymi 

zębami do podniebienia twardego. Ważne by w tej pozycji zęby były zbliżone do siebie a wargi 

domknięte. Często dzieciom przedstawiamy graficzne wyobrażenie tej pozycji, jako kobra, 

glonojad- szeroka masa języka przyklejona do podniebienia. 

Ilustracja 1: Źródło: https://www.logopeda-lodz.eu/blog/jak-wyglada-pozycja-wertykalno-
horyzontalna-jezyka/



Wpływ nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka: 

– język jest najlepszym fizjologicznym aparatem ortodontycznym. Oznacza to, że warunkuje 

rozwój szczęki w literę U, natomiast kiedy język leży na dnie jamy ustnej i napiera na dolne 

zęby, prowadzi do ich tłoczenia i wychylania, do wysklepienia podniebienia w literę V oraz 

zwężania szczęki,

– obciąża staw skroniowo- żuchwowy,

– powoduje nawyk otwartej buzi i oddychania jamą ustną, co z kolei może prowadzić do 

problemów laryngologicznych, 

– prowadzi do nieprawidłowej artykulacji wielu głosek,

– jest przyczyną seplenienia,

– warunkuje nieprawidłowe połykania- infantylne. 

Rodzicu, jeśli Twoje dziecko:

• często ma otwartą buzią,

• chrapie,

• oddycha ustami,

• miało kiedyś stwierdzone skrócone wędzidełko językowe lub/i wargowe,

• ma obniżone napięcie mięśniowe,

• ma wadę wymowy,

• mlaska, głośno je, wypada mu jedzenie z buzi,

• ma krzywe zęby, nieprawidłowy zgryz,

• powyżej drugiego roku życia intensywnie korzystało ze smoczka, kubka niekapka,

• ssie palec, ubrania, zabawki, 

• nadmiernie się ślini

skonsultuj swoje obserwacje ze specjalistą. Napisz do mnie, umów się na konsultację, 

zaangażuj się w terapię logopedyczną/ miofunkcjonalną- kontynuuj zalecenia w domu. 
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