
TERAPIA 

LOGOPEDYCZNA 

NA WESOŁO



Na początek bajka.

Drodzy Rodzice, podczas czytania bajki dzieci mają 
do wykonania pewne czynności – gimnastykę buzi 
i języka. Przekażcie im jak ma wyglądać ćwiczenie, 
a jeśli chcecie ćwiczmy razem.



„PRZYGODA WĘŻA”

Wąż spał smacznie w swojej jaskini 
(język leży płasko na dnie jamy ustnej).

Obudził się , podniósł…
(dotykamy do podniebienia za górnymi zębami i 

przytrzymujemy tak chwilę język u góry).

Kiedy mocniej zaświeciło słońce 
zaczął się wiercić. 

(poruszamy czubkiem języka za dolnymi zębami).



Chciał wyśliznąć się ze swojej jaskini
(przeciskamy język między zamkniętymi zębami). 

… i rozejrzał dookoła
(oblizujemy górne i dolne zęby od strony wewnętrznej)

Ale okazało się, że przejście zablokował duży kamień
(przy złączonych zębach rozchylamy i łączymy wargi). 



Po kilku próbach udało się ominąć przeszkodę. 
Wąż wyszedł na zalaną słońcem polanę.

(wysuwamy język daleko do przodu)

Zatańczył uradowany 
(rozchylamy usta jak przy uśmiechu i oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 

i zasyczał głośno. 
(wymawiamy sssssss)



Czy wiecie jakie odgłosy wydaje wąż??
Tak, wąż groźnie syczy.



Aby zasyczeć tak jak wąż trzeba:

Pamiętaj, aby język nie wciskał się między ząbki, to bardzo istotne!

• pięknie się uśmiechnąć, 

• zamknąć ząbki 

• a język ułożyć w buzi za dolnymi zębami.



A teraz syczmy razem z wężem 



Teraz razem z wężem nazwiemy obrazki

samolot
sałata
sanki

skarpetki
spodnie



Teraz razem z wężem nazwiemy obrazki

deska
fasola

jaskółka
pasek



Teraz razem z wężem nazwiemy obrazki

lis
las
nos
pies



A teraz posłuchaj krótkiej historyjki. 
Za każdym razem gdy usłyszysz głoskę „s” zasycz jak 

prawdziwy wąż.
(Drogi Rodzicu. Przeczytaj ten tekst powoli, delikatnie przeciągając brzmienie głoski s).

Wąż spał sobie smacznie w swojej jaskini pod wiszącą skałą.

Promienie słońca wpadały przez małą szczelinę 

i muskały jego niebieską skórę. 

Nagle wąż obudził się  z sykiem. 

Śniło mu się, że gonił go wielki tygrys. 



Do tego zadania przydadzą się kredki i nożyczki
(razem z rodzicem pokoloruj i wytnij papierowego węża. 

Można zawiesić go na nitce i dmuchając na niego patrzeć jak wiruje)





Brawo!!
Wspaniale nam poszło!!



Dziękuję 
i do następnego razu.
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