
TERAPIA 

LOGOPEDYCZNA 

NA WESOŁO



Sprzątamy samochód pana Zbyszka

(nasza buzia zamienia się dziś w samochód)

Czyścimy kierunkowskazy
Dotykamy językiem 

do kącików ust 
(buzia otwarta)

Odkurzamy fotele
Przesuwamy językiem

po dolnych zębach

Myjemy szyby
Przesuwamy językiem po 

wewnętrznej stronie policzków.

Czyścimy kierownice
Kręcimy kółeczko 

wokół zębów
(buzia zamknięta)

Odkurzamy podłogę
Przesuwamy czubkiem języka po 

dnie jamy ustnej

Czyścimy sufit
przesuwamy językiem 

po podniebieniu



A teraz robimy śmieszne minki:



Teraz spróbujemy zdmuchnąć świeczki z tortu



Dziś poznamy jak wymawiać głoski F i W



Aby pięknie wypowiedzieć głoskę F i W:

• Trzeba zahaczyć górne zęby o dolną wargę jak miś

• A następnie dmuchamy powietrze przez ząbki



Wyobraźmy sobie, że nasza buzia to kosiarka

Kosiarka chwyta trawę – górne zęby chwytają dolną wargę 

i udajemy warkot silnika w – w - w.

W

W
W

W
W



A teraz dmuchamy delikatniej.
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A teraz powtórzymy imiona wiewiórek
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A tak nazywają się te foki:
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Powtórzymy razem:

wałek
wełna

walizka

wanna
wata

wyspa



Powtórzmy razem:

kawa mewa

owoce krowa

sowa

ołówek



Powtórzmy razem:

fotel farby

flaming

flaga
frytki

faleflet



Powtórzmy razem:

telefon
delfin

kufer

mikrofon

perfum



Znajdź i powiedz:

Flaming

Fortepian

Foka

Fotel

Fartuch

Fajka

Fasola

Fontanna

Wiadro

Worek

Wanna

Wełna

Winogrono

Waga

Walizka

Wilk

…



„ Sowa”

Poważna, odważna sowa

W wysokim lesie się chowa.
W noc na łowy wylatuje,

W dzień się w drzewie 
wyleguje.

Poczytajmy wierszyki



„Fart”

Podskakuje wrak na fali.

Fala w burtę wraku wali.

- Czy ten wrak się nie rozwali?

- Nie! 

Bo, choć jest mało wart, 

to od lat mu sprzyja fart!



„Fafik, Felek i wafelek”

Fafik dostał dziś od Felka 
trzy i pół wafelka. 

Teraz piesek wcina wafle, 
aż furkoczą jego fafle*. 

*fafle – to nazwa górnych warg psa. 



„Fik” 

Siostra Wici, panna Wika, 

z wielką frajdą kozły fika. 

Goni zwinnie Wika Wicię, 

która zwiewa po suficie.

Fik! Fik! 



W F

Spróbuj samodzielnie posegregować te przedmioty:



Brawo!!

Wspaniale nam poszło!!



Dziękuję 

i do następnego razu.
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