
PROGRAM DE PREGĂTIRE 
5 MINUTE EXERCIŢII MOTORII 

Solomon, (2012) propune următorul program de pregătire a terapiei vocale, program ce se va desfășura pe parcursul a 
5 minute și vizează exerciţiile de motricitate.  

Cerinţa principală este aceea că toate exerciţiile trebuie să se realizeze fără tensionare şi efort. 

 

Exerciţii pentru gât şi umeri Ridicaţi ambii umeri de 5× 
Ridicaţi umărul stâng de 5× 
Ridicaţi umărul drept de 5× 
Rotiţi fiecare umăr de 5× 
Ridicaţi-vă mâinile în sus sau în faţa d-voastră de 5× 

Exerciţii pentru aplecarea 
capului 

Aplecaţi-vă capul spre piept în timp ce expiraţi, staţi în această poziţie 5 secunde şi 
reveniţi la poziţia iniţială 
Aplecaţi-vă capul spre stânga în timpul expirului, staţi în această poziţie 5 secunde 
şi reveniţi la poziţia iniţială. 
Aplecaţi-vă capul spre dreapta în timpul expirului, staţi în această poziţie 5 secunde 
şi reveniţi la poziţia iniţială. 

Exerciţii pentru respiraţie În picioare: aşezaţi-vă mâinile pe şolduri inspiraţi şi expiraţi de 5× 
Aşezat: aşezaţi-vă mâinile pe diafragm şi inspiraţi, apoi expiraţi de 5× 
Respiraţi şi pronunţaţi „ahhhh” 
Respiraţi şi pronunţaţi „hah, hah, hah, mah, mah, mah” 

Exerciţii pentru buze Îndepărtaţi-vă uşor buzele prin suflare de 5× 
Îndepărtaţi-vă uşor buzele prin suflare şi pronunţaţi „ahhhh”  de 5× 

Exerciţii pentru limbă 
 

 

 pentru contractarea limbii; 
 

Scoateţi limba afară din gură cât de tare puteţi 5× 
Scoateţi limba afară din gură cât de tare puteţi şi pronunţaţi „ahhh” 5× 
Plasaţi limba în spatele incisivilor superiori şi pronunţaţi „t-t-t-t” 5× 
 

 pentru reducerea tensiunii 
limbii; 
 

Plasaţi limba în spatele incisivilor inferiori, rămâneţi în această poziţie cu gura 
închisă timp de 5 secunde. 
Este important să se reducă tensiunea limbii şi din timpul vorbirii curente pe 
parcursul zilei. 

 pentru antrenarea 
limbii/creşterea tonusului 
muscular 

Ştergeţi cu limba dinţii pe partea din interiorul cavităţii bucale 5× 
Ştergeţi cu limba dinţii pe partea externă a cavităţii bucale 5× 
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