
 Bajki logopedyczne. 

Ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych nie muszą być nudne i ciężkie. 

Opowiedz swojemu dziecku jedną z bajeczek i poćwiczcie wspólnie.  

Dziecko ma przed sobą lusterko. Rodzic czytając lub opowiadając bajeczkę pokazuje ruchy 

języka – a dziecko je naśladuje. 

 

 

 

                           „ Dzień dobry misiu”. 

 

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem.  

Miś obudził się wcześnie rano – przeciągnął się, poziewał (ziewamy). Zrobił poranną 

gimnastykę – kilka podskoków(unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów 

rąk(wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń wokół stołu(ruchy okrężne języka w 

przedsionku jamy ustnej, usta zamknięte). Umył ząbki(oblizywanie czubkiem języka górnych i 

dolnych zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych i otwartych ustach). Postanowił 

policzyć swoje ząbki (dotykanie czubkiem języka każdego zęba na dole i na górze). Nagle 

poczuł wielki głód i usłyszał jak mu burczy w brzuchu(wibrowanie wargami bbb, bbb).To 

znak, że pora na śniadanie i pyszny miodek(oblizywanie warg). 

 

 

 

 

 

 

                                      „Osiołek”. 
 

Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek(naśladujemy chrapanie). Gdy nastał ranek, 

osiołek się zbudził, bardzo szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął(ziewamy). Nagle poczuł się 

głodny. Nabrał, więc sporo trawy do pyska (otwieranie i zamykanie buzi) i dokładnie zaczął ją 

żuć( naśladujemy żucie). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki żeby były czyste, każdy 

ząbek po kolei(przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do 

podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać(przesuwamy językiem po podniebieniu).Osiołek 

po jedzeniu zaczął biegać po polanie(kląskamy językiem) a gdy się zmęczył podszedł do 

strumyka napić się wody(język zwinięty w rurkę). Przed pójściem spać osiołek dokładnie myje 

każdy ząbek(język przesuwamy po wewnętrznej stronie zębów) oraz policzki (językiem 

przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków). 

 

 



 

 

 

 

                                   „Miś Uszatek idzie na spacer”. 

 

Dzisiaj wasze języczki będą misiem Uszatkiem, a wasz buzia jego domkiem. 

 Miś obudził się wcześnie rano – przeciągnął się, i trochę poziewał (ziewamy). Zrobił poranną 

gimnastykę – kilka podskoków(unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy przy szeroko 

otwartych ustach), troszkę pobiegał(wypychanie językiem policzków). Na śniadanie zjadł 

słodki miód(oblizywanie warg). Potem umył ząbki(oblizywanie językiem górnych zębów po 

wewnętrznej stronie przy zamkniętych a następnie otwartych ustach). Wyjrzał przez okno 

(wysuwanie szerokiego języka na zewnątrz jamy ustnej). Zobaczył Zosie i Jacka. Przesłał im 

całuski(naśladujemy przesyłanie całusków). Dzieci zaprosiły go na spacer do lasu. 

 

 

 

 

 

 

                                             „Mała Mysia”. 

 
Wczesnym rankiem mała myszka Mysia wyszła ze swojej norki na poszukiwanie przygód 

(język wysuwamy daleko do przodu). Rozgląda się ciekawie do około(język oblizuje szeroko 

otwarte usta). Zastanawia się, w którą stronę iść na spacer: w lewo, czy w prawo. Poszła w 

lewo i weszła do gęstego lasu. Rozgląda się (oblizywanie warg). Patrzy w górę na rosnące 

drzewa(język dotyka nosa) i na mięciutki mech( język dotyka brody). W oddali słychać 

odgłosy leśnych ptaków. Mała myszka próbuje je naśladować: kuku, kuku tak kuka kukułka, 

huhu, huhu – teraz słychać sowę: puk, puk – to dzięcioł stukający w drzewo. Po krótkiej 

wędrówce Mysia doszła na polane, poczuła się zmęczona i głodna. Wyjęła z torby śniadanie i 

zaczęła je jeść (naśladujemy ruchy żucia). Po śniadaniu Mysia oblizuje wąsik 

 ( oblizujemy górną wargę) oraz ząbki (oblizywanie językiem górnych zębów od wewnętrznej 

strony). Zrobił się późno i Mysia postanowiła wrócić do domu. A tam czekała na nią 

niespodzianka. Przyszli do niej goście: kurka (ko, ko), żabka (kum, kum) i kaczuszka (kwa, 

kwa). Mysia powitała ją serdecznie ( naśladujemy przesyłanie całusków) poczęstowała ich 

herbatą. Ale picie było gorące, więc goście musieli mocno dmuchać, aby je ostudzić ( 

dmuchamy). Gdy nastał wieczór goście pożegnali się i poszli do domu. Myszka poszła do 

łazienki, aby się umyć. Umyła zęby i wypłukała usta(nabieramy powietrza i poruszamy 

policzkami). Potem ubrała piżamkę i poszła spać( naśladujemy chrapanie). Dobranoc Mysiu! 

 


