
TERAPIA 

LOGOPEDYCZNA 

NA WESOŁO



„Piraci”

Po szerokim i niebezpiecznym oceanie 
płynie piękny, stary okręt.

(wyciągamy szeroki język z buzi)

To piraci!
(łapiemy się za policzki i krzyczymy: O!).

Na jego maszcie powiewa czarna flaga.
(wyciągamy wąski język z buzi i kręcimy nim jak flagą)



Fale kołyszą statkiem.
(dotykamy językiem od jednego do drugiego kącika ust).

Wieje silny wiatr.
(naśladujemy szum wiatru: szszsz) 

Statek przedziera się przez morskie fale. 
(przeciskamy język przez zamknięte zęby).

Uderzają o jego burty.
(wypychamy językiem policzki od środka).



Piraci płyną na wyspę, 
na której ukryty jest skarb.

(otwieramy usta i oblizujemy dolną wargę)

Już widać wyspę.  
(wyciągamy język na brodę). 

Jeden z piratów wdrapuje się 
po drabince na bocianie gniazdo, 

by obserwować okolicę.  
(dotykamy czubkiem języka od zębów górnych do dolnych). 



Piraci schodzą na ląd.  
(dotykamy czubkiem języka do nosa i brody). 

Statek przybija do brzegu. 
(przysysamy język do podniebienia – buzia otwarta). 

Otwierają mapę i idą wyznaczonym szlakiem.
(przesuwamy językiem po górnych zębach – buzia otwarta). 



Jest!! Jest skarb!!
(wołamy: Hurra!)

To tutaj! Piraci kopią łopatą w wyznaczonym miejscu.  
(przesuwamy językiem pionowo, po wewnętrznej części dolnych zębów naśladując 

kopanie) 

Piraci próbują otworzyć starą skrzynię.  
(język opieramy o sufit w buzi i pchamy jakbyśmy chcieli podnieć wyżej ). 

Odgarniają rękami piach.  
(przesuwamy językiem na boki po dolnym wałku dziąsłowym) 



Skrzynia jest mocno zamknięta,
(zamykamy mocno usta)

ale w końcu udaje się ją otworzyć.
(otwieramy mocno usta jak do głoski „a”)

W środku jest mnóstwo złotych monet, 
które wysypują się z łoskotem.

(naśladujemy kląskanie)



Teraz mogą płynąć w dalszy rejs.
(wołamy: Ahoj!!)

Piraci są bardzo zadowoleni.
(uśmiechamy się szeroko i mówimy pirackie: raarrr)

Ładują skarb na swój piracki statek.
(przesuwamy językiem po podniebieniu od zębów do gardła)



A teraz robimy miny jak ci piraci



A teraz robimy miny jak ci piraci



A teraz robimy miny jak ci piraci



Dziś poznamy jak pięknie wymawiać głoskę „ć”:



Aby pięknie wymówić głoskę „ć” należy:

Teraz spróbuj powiedzieć: ć

• oprzeć czubek języka o dolny wałek dziąsłowy

• unieść środek języka do góry

• usta wysunąć lekko do przodu

• zęby zbliżyć do siebie

O tak:



A teraz naśladujemy:

Ć



A teraz powiemy:

CIO

CIA

CIU
CIE

CI /Ć



A teraz powiemy:

ACIA
EĆ

ECIE

YCI AĆ

UĆ

OĆ

OCIO

YCIE



Teraz nazwijmy te obrazki: ciocia

ciemno

ćma

cień

ciupaga

ciało

ciele



Teraz nazwijmy te obrazki:
bocian

pociąg

kwiaciarnia

kociak

kociołek

babcia
bucik

berecik



Teraz nazwijmy te obrazki:

łokieć
pięć
nić
nać 
dać

paproć



Ciekawy bocian.

A teraz powiemy:



Ciepłe kapcie.

A teraz powiemy:



Łaciate ciele.

A teraz powiemy:



Berecik Maćka.

A teraz powiemy:













„Ciocia bociana”

W Ciechocinku, tak od rana, 

miała ciocia być bociana. 
Bocian chciał powitać ciocię. 

Leci. Niecierpliwy w locie. 
Na peronie jednak cicho. 

Nie ma cioci? Niech to licho! 
Ciocia ciuchcią nie jechała! 

Po dwóch chwilkach nadleciała.

Czas na wierszyk



„Ciocia Ewci”

Ciocia Ewci, to jest ciotka!
Ma ciekawych przygód krocie.

Gdy w ciemnościach hipcia spotka,
Pływa z nim w cuchnącym błocie.

Z boćkiem grywa w ciuciubabkę,
Czasem cuci ćmy o świcie,

Z kocim cieniem wcina babkę,
W cieniu niknąc całkowicie.



Wydrukuj i pokoloruj:



Brawo!!
Wspaniale nam poszło!!



Dziękuję 
i do następnego razu.
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