
MASAŻ NEUROLOGOPEDYCZNY W DOMU 

– instrukcja dla rodzica jak i czym masować 

 
 

Celem masażu neurologopedycznego jest usprawnienie 

motoryki narządów artykulacyjnych, zmniejszenie 

nadwrażliwości okolic jamy ustnej i śluzówki dziecka, 

zapobieganie nadmiernemu ślinieniu się. Pomaga on również 

przy nauce prawidłowego oddychania i  jedzenia ( ssanie, żucie, 

gryzienie i połykanie pokarmów). 

Masaż wykonujemy na około 30 minut przed posiłkiem, kilka razy 

dziennie. Stanowi on rodzaj biernych ćwiczeń 

neurologopedycznych, które można  wykonywać niezależnie od 

udziału dziecka. Masaże (szczególnie wewnętrzny artykulatorów) 

są dla dziecka nieprzyjemne, dlatego należy wykonywać je z dużym 

wyczuciem. 

Przed przystąpieniem do masażu należy dokładnie umyć ręce, 

nasmarować twarz dziecka oliwką lub kremem. 

 Masaż zewnętrzny twarzy: 

-masaż czoła –  wykonujemy ruchy koliste (jednocześnie po obu 

stronach) od środka czoła w kierunku ku skroniom, do stawów 

żuchwowych (kilka razy); 

-masaż policzków – kciukami podtrzymujemy brodę dziecka tak, 

aby zęby górne i dolne były złączone, a wargi zwierały się; skórę 

masujemy ruchami okrężnymi od nosa, a następnie od warg w 

kierunku skroni do stawów żuchwowych; 

-masaż brody – masujemy ruchem głaskającym, rozcierającym oraz 

obszczypywaniem w kierunku skroni do stawów żuchwowych; 

-masaż przełyku – masujemy ruchem głaskającym, od dołu ku 

górze; 

-masaż warg – układamy nasze kciuki pod brodą dziecka, tak aby 

usta były zamknięte. Palcami ( wskazującym i środkowym) 



masujemy złączone wargi, rozciągając i zsuwając je na kształt 

dzióbka. Wargi obszczypujemy („lepimy” na kształt pierożka), 

masujemy miękką szczoteczką do zębów, dotykamy łyżeczkami o 

różnej temperaturze, pocieramy przedmiotami o różnej 

powierzchni gładkości. Podczas masażu warg możemy wymawiać 

głoski dwuwargowe i wargowo-zębowe: b, p, m, w, f w izolacji, np. 

mmmmm, w sylabach, np. ba, bo, bu, be, bi, by oraz w nagłosie 

wyrazów, np. mama, baba, fotel, wózek. 

Masaż wewnętrzny jamy ustnej: 

-masaż języka – masujemy ruchami kolistymi, najpierw po prawej, 

później po lewej stronie, od czubka w kierunku gardła. Masujemy 

również powierzchnię podjęzykową, prowokując czubek języka do 

unoszenia w górę. Chwytamy czubek języka delikatnie w palce 

(przez gazę) i masujemy ruchem rozgniatającym. Następnie 

przesuwamy język w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Dotykamy 

go energicznie krótkim ruchem pulsującym, aby sprowokować 

odruch cofania. Naciskamy na czubek języka palcem i polecamy 

dziecku wypychać palec. Podbijamy palcem czubek języka od 

wędzidełka w górę. 

-masaż dziąseł – masujemy dziąsła w kierunku przeciwnym do 

kierunku rośnięcia zębów ( dziąsło dolne -  od góry do dołu, a 

dziąsło górne – od dołu ku górze). Obszary boczne masujemy ku 

tyłowi. Masaż dziąseł pobudza odruch żucia i wykonujemy go jako 

ostatni przed posiłkiem. 

-masaż podniebienia – podniebienie masujemy ruchami kolistymi 

w kierunku od przodu ku tyłowi, najpierw po jednej, później po 

drugiej stronie wzdłuż linii środkowej. Przy masażu podniebienia 

dziecko może wymawiać samogłoski „a” lub „e”. Z podniebienia 

przechodzimy do masażu wewnętrznej strony policzków, które 

masujemy ruchem okrężnym, od kącików ust w kierunku stawu 

żuchwowego. Następnie masujemy wewnętrzną część warg – 

ruchami okrężnymi od środka w kierunku kącików ust, najpierw 

górną wargę, a później dolną. 



  Stymulacja czuciowa jamy ustnej i twarzy: 

Celem stosowania tej stymulacji jest  poprawienie czucia wewnątrz 

jamy ustnej, zmniejszenie ślinienia, poprawa żucia oraz poprawa 

wymowy. Przed każdym posiłkiem i przed snem podajemy dziecku 

odrobinę substancji o bardzo wyraźnym smaku (np. sok z cytryny, 

miód, dżem, ketchup, musztardę, sól, cukier, pieprz, czekoladę, 

cynamon). Zawsze mówimy dziecku nazwę podawanej substancji, 

zachęcamy do samodzielnego nazywania poznawanych smaków. 

Początkowo podajemy dziecku tylko jedną wybraną substancję. 

Dopiero gdy dziecko oswoimy z poszczególnymi smakami 

możemy rozpocząć stymulację naprzemienną z użyciem dwu 

kontrastowych smaków, np. sól – cukier, ocet – miód. 

 

Stymulacja dotykowa jamy ustnej: 

Celem stosowania tej stymulacji jest poprawa żucia, poprawa 

czucia w jamie ustnej,   poprawa gryzienia, poprawa artykulacji. 

-Przykładamy do twarzy dziecka na zmianę zimne i ciepłe 

przedmioty(np. łyżeczka zanurzona w ciepłej wodzie i druga – 

zanurzona w zimnej wodzie, gazy zanurzone w ciepłej i w zimnej 

wodzie). 

-Przykładanie kostek lodu do warg dziecka i powolne wkładanie ich 

do buzi. 

-Wdmuchiwanie strumienia powietrza do wnętrza buzi dziecka 

(przy pomocy rozpylacza, gumowej gruszki dla niemowląt). 

-Wdmuchiwanie do wnętrza jamy ustnej (za pomocą rozpylacza do 

wody) niewielkiego strumienia zimnej, letniej i bardzo ciepłej wody. 

-Masowanie dziąseł, podniebienia, języka, wewnętrznej strony 

policzków elektryczną szczoteczką do zębów. 
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