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Wstęp

• Zaburzenia mowy są konsekwencją nieprawidłowego rozwoju 

odruchów ustno – twarzowych.

• Upośledzone odruchy blokują mięśnie oraz właściwą pracę twarzy

i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności 

w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych

z twarzą.

• Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego 

funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych 

z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.



Odruchy ustno – twarzowe wg S. Masgutowej

Odruch 

Sposób 

wykonania 

odruchu 

Odpowiedź 

dodatnia 

Okres 

fizjologicznego 

występowania 

Funkcja 

Dłoniowo-

bródkowy odruch 

Babkina 

Dziecko ułożone 

na plecach – ucisk 

dłoni 

Otwarcie ust i 

zgięcie głowy do 

przodu, uciśnięcie 

jednej dłoni 

powoduje obrót 

głowy w stronę 

bodźca 

Rozwija się do 2 

m.ż. płodowego i 

powinien 

zakończyć 

integrację do 4 

m.ż. 

Koordynacja ręce 

– usta oraz rozwój 

nawyków jedzenia, 

poznania, mowy 

Odruch otwierania 

ust 

Zbliżanie piersi 

lub butelki do ust 
Otwiera usta 

Od urodzenia do 4 

m.ż. 

Nawyk jedzenia i 

poznawania 

Odruch ssania 

Sensoryczna 

stymulacja okolic 

ust, jamy ustnej, 

szczególnie języka 

i podniebienia 

(włożenie małego 

palca do ust 

małego dziecka 

lub drażnienie 

okolic ust) 

Wywołane są 

ruchy ssania 

(aktywne, 

sekwencyjne i 

rytmiczne 

wciąganie i 

przełykanie 

pokarmu z 

regulacją wdechu i 

wydechu) 

Od 3 m.ż. 

płodowego 

zaczynają się 

ruchy ssące, 

aktywnie 

funkcjonuje do 1-

1,5 r.ż. 

Stymulacja układu 

limbicznego, kory 

sensomotorycznej 

odpowiedzialnej 

za artykulację i 

struktur 

podkorowych, 

łączących ośrodek 

Broca i 

Wernicke’go 

Odruch 

przełykania 

Stymulacja 

obszaru krtani lub 

tylnej części 

języka, jamy 

ustnej oraz sytemu 

trawienia pod 

wpływem 

wydzielania śliny 

(dotknięcie 

podniebienia 

twardego); 

Bodźcem może 

być widok 

jedzenia 

Połykanie, tj. 

napięcie ust i 

nacisk języka ku 

przodowi 

Pojawia się po 14 

tygodniu życia 

płodowego. Trwa 

od urodzenia przez 

całe życie 

Zaspokojenie 

potrzeby jedzenia, 

kontrolowanie 

ilości pokarmu 

adekwatnie do 

połykania 

Odruch szukania 

(z warg i kącików 

ust) 

Dotyk policzka lub 

kącików ust, 

środka górnej i 

dolnej wargi oraz 

rowka nad górną 

wargą 

Obrót głowy w 

kierunku bodźca, 

otwarcie ust 

Pojawia się w 16 

tygodniu życia 

płodowego, 

aktywnie 

funkcjonuje od 2-

12 m.ż 

Realizuje i 

usprawnia funkcję 

jedzenia oraz 

przygotowuje do 

gaworzenia i 

mowy 

Odruch wymiotny 

Silne podrażnienie 

tylnej części 

języka lub krtani 

Zwracanie treści 

pokarmowej 
Od urodzenia 

Regulacja ilości 

przyjmowanego 

pokarmu 

Odruch kąsania 
Dotykanie palcem 

dziąseł od przodu 

Zaciśnięcie szczęk 

i trwanie w tym 

stanie aż do 

momentu ustania 

działania bodźca 

Od urodzenia do 4 

m.ż. (czasami 

przedłuża się 

maksymalnie do 7 

m.ż.) 

Przygotowanie do 

odgryzania i żucia 

Odruch żucia 

Dotykanie dziąseł 

w okolicy zębów 

trzonowych 

Sekwencyjne 

ruchy żujące 

Od 4 m. ż do 7 

m.ż.- aktywnie 

funkcjonuje 

Umiejętność 

jedzenia, 

zamykania ust, 

rozwój narządu 
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