
Terapia 

logopedyczna  

na wesoło 
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Kochani, czas na dalsze 

logopedyczne wygibasy. 

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 ����) 

 



„SOWA SPRZĄTA SWÓJ DOM”  

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (dzieci 

przesuwają językiem po podniebieniu górnym, 

wewnętrznych ścianach 

policzków, podniebieniu dolnym). 

Zauważyła duży bałagan.  

Postanowiła zrobić porządek.  

 Zaczęła od odkurzania sufitu w swojej 

dziupli (przesuwają czubkiem języka od przodu do tyłu 

jamy ustnej po podniebieniu górnym), zdjęła też firanki 

(liczą czubkiem języka górne zęby)  

i włożyła je do pralki (motorek wargami).  

Po chwili pralka zaczęła płukanie firan 

(dzieci przepychają powietrze wewnątrz 

jamy ustnej).  

Sowa odkurzyła też ściany (dzieci 

przesuwają czubkiem języka po wewnętrznej 

ścianie policzków) oraz podłogę (przesuwają czubkiem 

języka po podniebieniu dolnym w okolicach łuku 

zębowego).  



Rozwiesiła firany (ponownie liczą 

zęby górne). Sowa była bardzo 

zadowolona z wykonanej pracy 

i  szeroko się uśmiechnęła (rozciągają szeroko usta).  

Dumna wyjrzała z dziupli i 

rozejrzała się wokoło (poruszają 

językiem ruchem okrężnym na zewnątrz jamy ustnej). 

Spojrzała w górę (dzieci sięgają czubkiem języka 

w kierunku nosa), spojrzała w dół (sięgają czubkiem 

języka w kierunku brody). 

Rozejrzała się też w prawo 

(przesuwają czubkiem języka do 

prawego kącika ust) i w  lewo 

(przesuwają czubkiem języka do 

lewego kącika ust).  

Wszędzie był porządek i słychać było wesołe dźwięki 

nadchodzącej wiosny (dzieci gwiżdżą udając odgłosy 

ptaków ). 

 

                   KONIEC 

 



„Robimy porządki” 

Teraz nasza kolej, zróbmy porządki tak jak sowa 

z bajki. Drodzy rodzice możecie poprosić dzieci o 

naśladowanie tych czynności, lub pokarzcie je 

dzieciom a oni odgadną kalamburowe zagadki. 

0 Mycie okien 

0 Sprzątanie odkurzaczem 

0 Wycieranie kurzu 

0 Sprzątanie szczotką 

0 Wyrzucanie śmieci 

0 Trzepanie dywanów 

Brawo! 

Czy słyszeliście kiedyś odgłosy jakie wydaje sowa?? 

Naśladujcie ją zaokrąglając pięknie usta: HU - HU 

 



A teraz wyobraźmy sobie kwiatki, które wkrótce 

pojawią się na trawnikach i rabatkach. 

Weźmy wdech nosem i wypuszczajmy powietrze 

wolniutko ustami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak już jesteśmy w wiosennym 

nastroju pobawmy się we wspólne 

rymowanie 

Lata osa koło …………………………… (nosa) 

Radują się dzieci, gdy słonko mocno ……………….. (świeci) 

Piękna i radosna idzie do nas ……………….. (wiosna) 

Wiosną kwiatki ………………….. (rosną) 

 



Wczesna wiosna to kapryśna pani. Czasem 

świeci słoneczko, czasem wieje wietrzyk, 

pada deszczyk, a nawet śnieg. 

 

Mówimy nawet , że w marcu jest jak w garncu. 

Na zakończenie naśladuj ze mną odgłosy marcowej pogody 

Pada deszczyk: kap kap kap  

 

 

 

 

Szum wiatru: szszszsz   

 

 

 

Świeci słoneczko: ach ach ach  
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