
TERAPIA 

LOGOPEDYCZNA 

NA WESOŁO



„Piknik w lesie”

Był piękny słoneczny poranek. Pan Języczek postanowił 

wybrać się z rodziną na wycieczkę do lasu.
Pani Języczkowa zabrała koszyk na grzyby, 

a dzieci garnuszki na maliny i jagody.
(robimy z języka koszyk – boki i przód języka unosimy do góry,

tak by na środku języka powstało wgłębienie.

Wszyscy wsiedli do samochodu i odjechali. 
(mówimy: brum brum).



W lesie dzieci radośnie ganiały wokół wysokich drzew.
(językiem wysuniętym  z buzi wykonujemy kółka)

Liście szeleśćiły pod ich stopami. 
(wypowiadamy: szu, szu, szu)

W końcu zmęczone bieganiem zaczeły zbierać 

a potem zjadać leśne owoce. 
(poruszamy buzią jakbyśmy coś jedli).



Oblizują buzie brudne od jagód.
(oblizujemy wargi ruchem okrężnym)

Nagle słyszą pukanie. To dzięcioł stuka w korę drzewa. 
(stukamy językiem w  podniebienie tuż za zębami )

Przez las przebiegają sarny.
(kląskamy językiem)



i kręcąc pyszczkiem szuka pożywienia.

(wargami ułożonymi w pyszczek wykonujemy ruchy okrężne)

A za nimi biegnie jeleń z wielkimi rogami. 
(próbujemy dosięgnąć językiem do nosa)

Jeż ma ostre igły.
(kilka razy wysuwamy z buzi język ostry jak igła) 

Spod krzaczka wychodzi jeż. 

Idzie wolno, tupiąc
(mówimy: „tup, tup”)



Pani Języczkowa zbiera do koszyka dorodne grzyby.
(schylamy się, by zerwać grzyb, wdychamy powietrze nosem, prostujemy się i wydychamy 

powietrze ustami.) 

Po drzewach skaczą z gałęzi na gałąź wiewiórki, 

machając puszystymi ogonkami. 
(dotykamy na przemian  dolnych i górnych zębów w różnych miejscach). 

O, a tu rosną leśne kwiaty, koniecznie trzeba je powąchać.
(wdychamy powietrze nosem a wydychamy ustami)



Pani Języczkowa znudziła się już zbieraniem grzybów, 

dzieci zgłodniały, czas na piknik. 
Pan Języczek rozkłada koc na leśnej polanie.

(wykładamy szeroki język na brodę.) 

Z nory wychodzi lis i macha rudą kitą. 
(machamy językiem dotykając kącików ust). 

Języczątka widzą zająca i wołają do niego. 

Zając szybko kica i ucieka.
(dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu)



A oto na pikniku zjawiają się leśni goście. To dziki. 

Rozgarniając liście leżące pod drzewem szukają 
ulubionych żołędzi.

(układając wargi w pyszczek przesuwamy nim raz w prawo raz w lewo.) 

Jedzenie przygotowane przez panią Języczkową jest pyszne. 
(oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 

Wszyscy zajadają smakołyki z piknikowego koszyka.
(poruszamy buzią jakbyśmy coś jedli)



Ale co to? Nagle zaczyna padać deszcz.
(dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu.) 

Nad ich głowami przelatują ptaki. 
(podnosimy się z przysiadu i machamy rękami). 

Rodzina Pana Języczka cieszy się z tak pięknie 

spędzonego dnia.
(uśmiechamy się szeroko)



i biegną do samochodu by wrócić do domu. 
(układając wargi w pyszczek przesuwamy nim raz w prawo raz w lewo.) 

zabierają kosz pełen grzybów,  
(robimy koszyk z języka – podnosimy brzegi języka do góry tak, żeby na środku 

powstało wgłębienie.) 

Rodzina pana Języczka szybko zbiera swoje 

rzeczy: zbierają koc,
(przesuwamy językiem leżącym na dnie jamy ustnej jak najbardziej do tyłu)



A teraz zagadka: Wymień jakie zwierzęta wystąpiły 

w opowiadaniu?



Wydrukuj i pokoloruj obrazek



A teraz dźwiękowa gra planszowa



Brawo!!

Wspaniale nam poszło!!



A teraz niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. 

Mimowa to strona internetowa pełna ciekawych gier logopedycznych – zaglądnijcie.

https://www.mimowa.pl/

Jeśli stron nie 
działa należy 
zainstalować 

wtyczkę Flash, 
odblokować ją w 

przeglądarce 
www i odświeżyć 

stronę. Miłej 
zabawy.



Dziękuję 

i do następnego razu.
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