
Wiosenne przygody Języczka-Wędrowniczka" 

 Opowiadamy bajkę, w czasie, której dziecko wykonuje określone ruchy warg, języka oraz 

ćwiczenia oddechowe: 

 Pewnego dnia Języczek-Wędrowniczek postanowił pojechać na wycieczkę.- Ale zanim 

pojadę muszę posprzątać mieszkanie - pomyślał. Jak pomyślał tak zrobił. Na początek wymył 

sufit mieszkania (staranne oblizywanie czubkiem języka podniebienia), podłogę (dokładne 

oblizywanie dna jamy ustnej), jedną ścianę (oblizywanie językiem wewnętrznej strony 

policzków), drugą ścianę (te same ruchy co poprzednio), później okna (oblizywanie każdego 

ząbka po kolei), a na końcu umył drzwi (oblizywanie warg ruchem okrężnym) 

- Teraz już mogę pojechać na wycieczkę - pomyślał Języczek. 

Wsiadł na swego konia i pojechał do zaczarowanego lasu (uderzanie czubkiem języka  

o wałek dziąsłowy - naśladowanie odgłosów jazdy konnej). 

W lesie języczek zatrzymał konia (wymawianie głosek prrr) i rozejrzał się dookoła. Popatrzył 

na niebo (wysuwanie języka z jamy ustnej i kierowanie go w stronę nosa), na polanę 

(wysuwanie języka na brodę), w jedną stronę (kierowanie języka w stronę kącika ust)  

i w drugą stronę (drugi kącik ust). Gdy już wszystko obejrzał, przeszedł las w jedną stronę 

(ruchy języka po podniebieniu - od dziąseł do gardła), w drugą stronę (przesuwanie języka 

od gardła do dziąseł) i przedarł się przez gęste krzaki i drzewa (język przeciska się przez 

zaciśnięte zęby). 

Nagle zobaczył dziwnych mieszkańców zaczarowanego lasu, którzy przyszli się z nim 

przywitać: 

- Parskaczy - (wykonujemy motorek wargami), 

- Wargaczy - (rytmiczne uderzanie palcami w zaciśnięte usta), 

- Szuwarki - (wkładamy palec między wargi i poruszamy nim rytmicznie), 

- Indian - dużych (bardzo głośne naśladowanie odgłosu Indian) i malutkich (ciche 

naśladowanie odgłosu Indian). 

Języczek przywitał się ze wszystkimi (wykonujemy całuski wargami) i zaczął się z nimi 

wesoło bawić w berka i chowanego. 

Po pewnym czasie zmęczeni przyjaciele zaczęli nadsłuchiwać, co dzieje się w lesie. Usłyszeli 

szelest liści (sz, sz, sz), szum wiatru (w, w, w), głos kukułki (ku - ku - ku), rechot żab (kum - 

kum - kum), stukot dzięcioła (puk - puk - puk) i pluskot rybek w wodzie (plum - plum - 

plum). 

Nagle wszyscy zobaczyli ciemne chmury, które zbierały się nad lasem. Języczek i jego 

przyjaciele postanowili je rozdmuchać, aby nie dopuścić do nadchodzącej burzy 

(wykonywanie mocnych wydechów) i udało się: - chmury zostały rozdmuchane.  

Powoli zapadał wieczór i Języczek musiał wracać do swojego domu. Ale najpierw muszę 

nazbierać malin i jagód - pomyślał (dzieci przy pomocy rurek - słomek robią wdech  

i zbierają papierowe maliny i jagody do koszyka). Gdy nazbierał cały koszyk, pożegnał się 

z nowymi przyjaciółmi (cmokanie wargami), wsiadł na konia i przyjechał do domu, gdzie od 

razu zasnął śniąc o nowych przygodach. 



„Rymy w zagrodzie” 

Raz na grzędzie bura kurka, 

nastroszyła swoje...( piórka) 

Inna kurka głośno gdacze, 

Żółta kaczka pięknie…(kwacze). 

Baran po swojemu beczy, 

koza w kozie z żalem…(meczy). 

Gniady konik w stajni hula, 

pszczółki lecą wprost do…(ula). 

traktor w polu głośno huczy, 

a na łące krówka…( muczy) 

gdy wróbelki nam ćwierkają, 

dzieci rymy…( dobierają). 

 

 

„Bajka relaksacyjna z masażem”  Bolesław Kołodziejski 

 

Tu ptaszka małego gniazdeczko. (gładzimy dziecko po głowie) 

Tu się rozlało mleczko. (przesuwamy palce w dół po karku i kręgosłupie) 

Tu żabka do wody wskoczyła. (delikatnie pukamy palcami) 

A tędy mróweczka chodziła. (lekko kroczymy palcami) 

I słoń przeszedł ciężko tamtędy. (kroczymy płasko położonymi dłońmi od pośladków do 

barków) 

I słoń miał tu swoje wykręty. (kreślimy falistą linię w górę wzdłuż kręgosłupa) 

I nawet skrobały skrobaki, (grabimy plecy rozstawionymi palcami od kręgosłupa na 

zewnątrz, posuwając się od pośladków w górę) 

na świecie są dziwne dziwaki. 

Teraz zaśnij, dziecinko miła, bo bajeczka już się skończyła (gładzimy dziecko po plecach) 

 

 



„Uczymy się części ciała”- E. Jurczak https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI 

Nóżki robią tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup. 

Rączki robią klasku, klask, klasku, klasku, klask. 

Dwie rączki mam, dwie nóżki mam, a główkę jedną mam. 

Główka robi tak, tak, tak nie, nie, nie, tak, tak, tak. 

Główka robi tak, tak, tak nie, nie, nie i tak. 

Dwie rączki mam, dwie nóżki mam, a główkę jedną mam. 

Nóżki robią tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup. 

Rączki robią, klasku, klask, klasku, klasku, klask. 

Dwie rączki mam, dwie nóżki mam, a główkę jedną mam. 

Główka robi tak, tak,  tak,  nie, nie, nie, tak, tak, tak. 

Główka robi tak, tak, tak, nie, nie, nie i tak. 

Dwie rączki mam, dwie nóżki mam, a główkę jedną mam. 

 

Rymowanka dla utrwalania głoski „sz” 

MAŁY PTASZEK SZEPNĄŁ MAMIE, 

W SZKOLE BYŁO RYMOWANIE: 

ASZA – KASZA, 

OSZO – BROSZO, 

ESZE – KIESZEŃ, 

USZU – BUSZU, 

YSZY – MYSZY, 

ĘSZĘ – WĘSZĘ 

ĄSZĄ – KĄSZĄ, 

RAZ, DWA, TRZY, POWTÓRZ TY 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI

