
WIOSENNA GIMNASTYKA  BUZI I JĘZYKA 

 

Bajka logopedyczna „Pobudka” 

 

Był piękny, wiosenny poranek. Słoneczko zaglądało w lesie do każdej gawry i norki. Psotny 

miś Kręciołek powoli otwierał zaspane oczka i ziewał szeroko (przeciągamy się, szeroko 

otwieramy usta, język zostaje w buzi). Próbował wyjrzeć na zewnątrz, ale gawra w której 

spał, była szczelnie zamknięta. (językiem, w zamkniętej buzi kreślimy koła po łukach 

zębowych, a następnie rozchylając usta po wargach). W końcu Kręciołek znalazł wyjście  

z gawry, przeciągnął się raz jeszcze i z zachwytem krzyknął głośno: AAAAAAAA  

( szeroko otwarte usta). Szedł szybko przez las nucąc radosną piosenkę: LA LA LA LA – 

najpierw cichutko, by nie wypłoszyć ptaków, a potem coraz głośniej: LAAAAA LAAAAA 

LAAAAAA ( unoszenie i mocne ,, przyklejanie’’ języka do wałka dziąsłowego za górnymi 

ząbkami). Nagle….zobaczył małą żabkę – uśmiechała się do niego bardzo szeroko 

(naśladujemy szeroki uśmiech żaby) i wesołego ptaszka, który kiwał do niego dziobem na 

powitanie (składamy usta w dziób). Nad głową Kręciołka bzyczała głośno pszczoła: 

BZYYYYY BZYYYYY BZYYYYY (naśladujemy bzyczenie, dbając by język nie 

wystawał poza zęby). Pszczoła zaprowadziła misia do pysznego miodku, w końcu mógł się 

najeść (oblizywanie łuku zębowego górnego i dolnego językiem). Po jedzeniu miś sapnął 

głośno: UFFFFF UFFFFFF i zasnął (naśladujemy chrapanie). Taki to był słoneczny, 

wiosenny dzień naszego Kręciołka. 

 

Ćwiczenia oddechowe 

- nadymanie buzi i przepychanie powietrza w zamkniętej buzi, 

- dmuchanie baniek mydlanych, 

- wąchanie kwiatów – wdech i wydech nosem, 

- przenoszenie słomką skrawków papieru, kawałków gąbki, papierowych kółek do 

pojemniczka, pudełka itp. 

- dmuchanie przez słomkę do kubka z wodą (naśladowanie burzy), 

- dmuchanie na waciki, piłki miękkie, skrawki papieru położone na płaskiej powierzchni, 

- dmuchanie na lekkie przedmioty – piórka, waciki, papierki od cukierków, suche liście lub 

papierowe paski zawieszone na nitkach, 

- zdmuchiwanie płomienia świecy (stopniowe zwiększanie odległości) 

 



Ćwiczenia języka: 

 - „liczenie ząbków”– dotykanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie 

podczas szerokiego otwierania jamy ustnej; 

- „mycie zębów” – oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy 

zamkniętych, a następnie otwartych ustach;   

- „zaczarowany język” – trzymanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu przy 

szeroko otwartych ustach;   

- „język malarzem” – malowanie  czubkiem języka (kropek, kółek, linii);   

 -„młotek” – wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj  dziąsła 

tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa.   

 

Ćwiczenia warg:    

-,,ryjek świnki" - wysuwanie zaokrąglonych warg do przodu (zęby widoczne);  

-,,całuski" - cmokanie ustami;  

- ,,zmęczony konik" - parskanie wargami;  

-  ,,wąsy" - wysuwanie warg jak przy wymawianiu "u", położenie na górnej wardze słomki lub 

ołówka i próby jak najdłuższego utrzymania;  

-  "straż pożarna" - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e-o oraz a-u;  

  -"ryjek" - układanie warg w kształcie ryjka, a następnie ich rozsuwanie do uśmiechu.  

 

Ćwiczenia utrwalające głoskę „sz” dla 5-6 latków 

SZOPA- mała szopa, obok szopy, Tomek buduje szopę. 

SZUFLADA- głęboka szuflada, do szuflady, Olek naprawia szufladę. 

SZUFELKA- nowa szufelka, nad szufelką, mama myje szufelkę. 

SZAFA- ładna szafa, w szafie, tata kupił szafę. 

SZALIK – długi szalik, pod szalikiem, Paweł ma szalik. 

SZATNIA- nowa szatnia, w szatni, Janek był w szatni. 

SZACHY- małe szachy, na szachach, Tomek gra w szachy. 

SZABLA- biała szabla, obok szabli, wujek oglądał szablę. 

SZELKI- długie szelki, pod szelkami, brat chowa szelki. 

SZYBA- brudna szyba, na szybie, pani myje szybę. 

SZYNKA- dobra szynka, do szynki, mama upiekła szynkę.  


