
 

 Bajki w terapii logopedycznej spełniają szczególnie ważną rolę.  Dzięki 

nim dzieci ćwiczą narządy mowy, rozwijają słownictwo i wyobraźnię, 

poprawiają  koncentrację uwagi. 

 

O czym należy pamiętać podczas prowadzenia ćwiczeń 

wspomagających rozwój mowy w oparciu o bajkę logopedyczną? 

 w trakcie ćwiczeń z  bajką, dziecko i dorosły siedzą tak, aby widzieć 

swoje twarze lub razem siedzą przed lustrem 

 zamiast wydawania polecenia: Zrób to... lepiej zastosować formę: Czy 

potrafiłbyś zrobić coś takiego. Czy możesz pokazać jak...Spróbuj zrobić...  

 należy dostosować długość bajki do wieku i możliwości dziecka 

  ćwiczenia z dzieckiem wymagają systematyczności i wytrwałości. Tylko 

wtedy możliwe jest osiągnięcie oczekiwanych efektów 

 podczas ćwiczeń z dzieckiem należy stosować zachęty i pochwały, 

uczymy wówczas dzieci właściwej samooceny i zachęcimy do dalszej 

pracy :) 
 

Przykłady bajek logopedycznych: 
(rodzic czyta bajkę, w nawiasie opisane jest ćwiczenie buzi, które dorosły wykonuje razem  

z dzieckiem) 

 

 

JĘZYCZEK WĘDROWNICZEK 

  

 Języczek wybrał się na spacer po buzi, by sprawdzić, co się w niej dzieje. 

Popatrzył w prawo (język dotyka prawego kącika ust). Potem oblizał górną 

wargę, dolną wargę (język oblizuje wargi). Zaciekawiły go zęby, próbował 

dotknąć każdego policzyć (czubek języka dotyka po kolei zębów górnych, 

potem dolnych). Z trudem wychodziło mu to, gdy był gruby, ale gdy ułożył 

 z niego szpic wszystkie zęby zostały policzone.  

Następnie języczek uniósł się do góry i przesuwał wzdłuż podniebienia od 

górnych zębów aż do gardła, by sprawdzić, czy jest zdrowe.  

Gdy wszystko zostało sprawdzone języczek wrócił do przodu ust i pokiwał nam 

na pożegnanie (język kilkakrotnie przesuwa się od jednego do drugiego kącika 

warg, buzia uśmiechnięta). 

 

 

  
 



 
 

JĘZYK MALARZ 
 

 Nasz języczek zamienia się w malarza, który maluje cały swój dom. Dom 

malarza to nasza buzia. Na początku malarz maluje sufit (dzieci wybierają 

kolor): unosimy język do góry i przesuwamy kilkakrotnie wzdłuż podniebienia. 

Gdy sufit jest już pomalowany malarz zaczyna malowanie ścian (dzieci 

ponownie wybierają kolor): przesuwamy językiem z góry na dół wypychając 

najpierw jeden policzek (od wewnętrznej strony), a następnie w ten sam sposób 

drugi policzek. Nasz dom jest coraz ładniejszy, ale musimy jeszcze pomalować 

podłogę (dzieci konsekwentnie wybierają kolor), więc język – malarz maluje 

dolną część jamy ustnej, za dolnymi zębami. Na koniec język – malarz maluje 

cały dom (dzieci wybierają kolor): oblizujemy językiem górną i dolną wargę, 

przy szeroko otwartej buzi.  Cały dom jest pięknie wymalowany, więc mamy 

powody do radości: (buzia szeroko uśmiechnięta) 

 

ŚNIADANIE PUCHATKA 

 

 Kubuś Puchatek obudził się rano i ziewnął (ziewamy). Jego brzuszek był 

pusty więc wyruszył do lasu na poszukiwanie miodu. Szedł wyboistą ścieżką 

(dotykamy czubkiem języka każdego ząbka na górze i na dole), rozglądał się na 

prawo, na lewo (czubek języka do prawego, lewego kącika ust). Spojrzał w górę 

(językiem dotykamy górnej wargi) i zobaczył dziuplę, z której wypływał miód.  

Kubuś wspiął się więc na drzewo (język unosi się na górną wargę), sięgnął łapką 

do dziupli i wyjął ja oblepioną miodem. Oblizał ją dokładnie (wysuwamy język 

z buzi i poruszamy nim do góry i na dół, naśladując oblizywanie ręki). Gdy 

Kubuś Puchatek poczuł, że jego brzuszek jest już pełen zszedł z drzewa (język 

dotyka brody) i ruszył w drogę powrotną. Szedł tą samą wyboista dróżką 

(dotykamy czubkiem języka do każdego ząbka na górze i na dole). Doszedł do 

swego domku bardzo zmęczony (wysuwamy język na brodę i dyszymy).  

Położył się do łóżeczka i szybko zasnął (chrapiemy). 

 

PRZYGODA WĘŻA 

 

 Wąż spał smacznie w swojej jaskini (język leży płasko na dnie jamy 

ustnej). Kiedy mocniej zaświeciło słońce, wąż zaczął się wiercić (poruszamy 

czubkiem języka za dolnymi zębami) i rozejrzał się dookoła (oblizujemy górne 

 i dolne zęby od strony wewnętrznej). Chciał wyśliznąć się ze swej jaskini 

(przeciskamy język między zbliżonymi do siebie zębami), ale okazało się, iż 

przejście zablokował duży kamień (przy złączonych zębach rozchylają się  

i łączą wargi). W końcu wąż wyszedł na zalana słońcem polanę (wysuwamy 

język daleko do przodu). Zatańczył uradowany (rozchylamy usta jak przy 



uśmiechu, oblizujemy wargi ruchem okrężnym) i zasyczał głośno (wymawiamy 

sss…). 

 

 
CHORY KOTEK 

 

 Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (wołamy „a psik”), 

bolała go głowa (wołamy „ojojoj”). Przyjechał pan doktor (mówimy „brum 

brum”), zaglądnął do gardła (wołamy „aaa” i wysuwamy język na brodę), było 

chore. Następnie zbadał kotka, wyciągnął słuchawki (wysuwamy język z buzi, 

przesuwamy nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze). Zapisał 

lekarstwa na recepcie („piszemy” w powietrzu językiem wysuniętym z buzi).  

Kotek leżał w łóżeczku, miał dreszcze (wypowiadamy „brrr…”). Gorączka raz 

wzrastała (język uniesiony na górną wargę), raz opadała (język na brodzie).  

Kotek zażywał lekarstwa: ssał tabletki (przednia część języka przy podniebieniu, 

naśladujemy ssanie), pił słodki syrop, więc się oblizywał (język wędruje 

dookoła warg przy otwartej buzi). Po kilku dniach kotek poczuł się lepiej, był 

wesoły i zadowolony (uśmiechamy się szeroko, pokazując zęby). 
 

PANI JĘZYCZKOWA PIECZE CIASTO 

 

 Pani Języczkowa będzie miała gości, więc postanowiła upiec ciasto. 

Najpierw do miski (robimy z języka „miskę” – przód i boki języka unosimy do 

góry, tak, by w środku powstało wgłębienie) wsypała mąkę i cukier (wysuwamy 

język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych 

zębach i podniebieniu). Następnie rozbiła jajka (otwierając szeroko buzię, 

kilkakrotnie uderzamy czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). 

Wszystkie składniki mieszała (obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo)  

i mocno ucierała (przesuwamy językiem po górnych zębach, następnie po 

dolnych). Gdy ciasto się upiekło pani Języczkowa ozdobiła je polewą 

czekoladową (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył  

i w bok), obsypała rodzynkami (dotykamy językiem każdego górnego zęba), 

orzechami (dotykamy językiem każdego dolnego zęba). Gdy ciasto ostygło, 

poczęstowała gości, którym ono bardzo smakowało (oblizujemy wargi 

językiem). 
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