
Kochane dzieciaki ! 
W związku z tym, że pewien wirus „zamknął Nas wszystkich w domach” i nie możemy spotykać się 

w szkole i gabinecie logopedycznym proszę abyście w miarę możliwości wykonywali ćwiczenia buzi i 
języka, powtarzali sylaby, wyrazy, zdania z kart pracy, które zabieraliście do domu po każdych 
zajęciach. 

Przygotowałam dla Was również instrukcję Myszki do ćwiczeń oddechowych. 

1.Przygotuj słomkę do dmuchania. 

2.Wydrukuj kartę pracy, wytnij myszce buzię.  

3.Wytnij z papieru 10 ziarenek i pokoloruj  je. 

4.Myszka jest głodna. Włóż ziarenka do jej buzi za pomocą słomki – na wdechu. 

Pamiętajcie, by codziennie nakarmić myszkę ziarenkami ! 

Jeśli klikniecie w poniższy link obejrzycie filmik z innymi, ciekawymi pomysłami na wykonanie 
pomocy do zabaw logopedycznych. Liczę, że samodzielne wykonanie przyniesie wam wiele 
frajdy a użytkowanie radości i śmiechu. 

https://www.facebook.com/ComeSaludables/videos/904652123283497/ 

 



 

 

Poniżej zamieszczam wierszyki i bajki logopedyczne do ćwiczeń solo, razem z rodzicami jak 
również z rodzeństwem.  

BAJKA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 

Bajka logopedyczna oprócz tego, że usprawnia narządy mowy dziecka, to również uwrażliwia na 
różnorodność świata dźwięków, mobilizuje do myślenia i poprawnej werbalizacji, przygotowuje do 
nauki czytania (poprzez usprawnianie słuchu fonemowego). 
Bajka logopedyczna to krótka historyjka, której bohaterami może być nasze dziecko, Pan Języczek lub 
zwierzątka. Może być całkowicie abstrakcyjna lub związana z aktualną sytuacją i wydarzeniami w 
życiu dziecka. Dorosły może ułożyć ją sam lub zaczerpnąć z literatury. Dzieci słuchając czytanych lub 
opowiadanych bajek, wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy, polegające na pokazaniu 
ruchem języka, warg, żuchwy określonego fragmentu bajki. Ćwiczenia demonstruje dorosły, dlatego 
musi je sam wcześniej starannie przećwiczyć przed lustrem. Ćwiczenia są wplatane w treść bajki tak, 



aby dzieci nie odczuły znudzenia i zmęczenia, dlatego też urozmaiceniem są także elementy ruchu i 
wypowiadane wyrazy dźwiękonaśladowcze. 

O czym powinno się pamiętać podczas prowadzenia ćwiczeń wspomagających rozwój mowy w 
oparciu o bajkę logopedyczną?  

 W trakcie opowiadania bajki dziecko i dorosły siedzą tak, aby widzieć swoje twarze. 
 Buzie dziecka i dorosłego powinny być zawsze szeroko otwarte podczas wykonywania 

ćwiczenia. W ten sposób dziecko będzie dokładnie widziało jakie ruchy artykulatorów 
powtórzyć. Dorosły natomiast będzie mógł przyjrzeć się, czy dziecko prawidłowo wykonuje 
polecenie. 

 Ułatwieniem dla dziecka i dorosłego mogą być lusterka. Kontrola wzrokowa ułatwi wykonanie 
ćwiczenia, sprzyja również dokładności i precyzji. 

 Systematycznie należy kontrolować pracę dziecka. W razie potrzeby korygować błędy, 
pokazując ponownie ćwiczenie i prosząc, by dziecko wykonało je poprawnie. 

 W miejsce polecenia: Zrób to...i to...lepiej zastosować formę: Czy potrafiłbyś zrobić coś takiego. 
Czy możesz pokazać jak...Spróbuj zrobić... 

 Dorosły ma obowiązek dbania o prawidłowość i wysoką sprawność swego sposobu mówienia 
(wymowy, intonacji, akcentu, prostego i zrozumiałego budowania wypowiedzi). 

 Czas trwania bajki i ćwiczeń powinien być dostosowany do wydolności i wieku dziecka. Z 
dziećmi młodszymi lub słabo koncentrującymi się na zadaniach pracujemy krócej (możemy 
wykorzystać fragment bajki), ale za to pracujemy kilka razy w ciągu dnia. 

 Ćwiczenia z dzieckiem wymagają systematyczności i wytrwałości. Tylko wtedy możliwe jest 
osiągnięcie oczekiwanych efektów. 

 Jeśli w pracy z dzieckiem będziemy stosować zachęty i pochwały nauczymy je właściwej 
samooceny i zachęcimy do doskonalenia swoich umiejętności.  

  

Może to Ty będziesz teraz logopedą i pokażesz mamie, tacie, rodzeństwu jak prawidłowo wykonać 
ćwiczenia, które poznałeś na zajęciach. 

PRZYKŁADY BAJECZEK LOGOPEDYCZNYCH 

  
„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.  

  

„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, nie 
pokazując zębów).  

  

„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 zalaną słońcem polanę (wysuwamy język daleko do przodu). Zatańczył 
uradowany (rozchylamy usta jak przy uśmiechu, oblizujemy wargi ruchem okrężnym) i zasyczał 
głośno (wymawiamy sss…).  

  

„WESOŁE MIASTECZKO” 

W niedzielę rano Jasiu postanowił pojechać do wesołego miasteczka.  

Ziewnął, przeciągnął się (naśladujemy) i zaczął gimnastykować (buzia szeroko otwarta, a język dotyka 
kącików warg, nosa, brody). Potem ubrał się i zszedł wolno po schodach (czubek języka dotyka 



każdego zęba na górze, potem na dole). Do wesołego miasteczka pojechał samochodem (mówimy 
„brum brum”).  

 W wesołym miasteczku na początku pojeździł na kucyku (kląskanie językiem). Następnie poszedł na 
karuzelę i wsiadł na osiołka (wołamy „io io”). Karuzela zaczęła się kręcić wolno, potem coraz szybciej 
(oblizywanie szeroko otwartych ust); wolno, a potem coraz szybciej.  

Potem Jasiu poszedł do wesołego pociągu, który gwizdał: uuu… Lokomotywa ruszyła powoli 
(mówimy powoli „szszsz” wolno) a potem coraz szybciej (mówimy „szszsz” szybko).  

Było już późno, więc Jasiu wrócił z powrotem do domu samochodem (mówimy „brum brum”). 
Wszedł do mieszkania, a tam mama powitała go buziakiem (cmokamy).  

Po dniu pełnym wrażeń położył się spać i mocno zasnął (chrapiemy). Dobranoc Jasiu!  

 

„PRANIE” 

Pan Języczek robi pranie (robimy „pralkę” – mocno wydymamy policzki). Otwiera pralkę (otwieramy 
szeroko usta) i wkłada do niej brudne ubrania (dotykamy językiem na przemian górnej wargi i 
górnych dziąseł). Następnie zamyka pralkę (zaciskamy mocno wargi), wsypuje proszek (ułożony na 
górnej wardze język wsuwamy do buzi, przesuwając nim po wardze, zębach i dziąsłach). Już brudne 
rzeczy się piorą (wykonujemy językiem kółka w szeroko otwartej buzi).   

 Gdy pranie się wypierze pan Języczek rozwiesza w ogrodzie linkę (przesuwamy czubek języka od 
jednego kącika ust do drugiego). Następnie strzepuje wyprane rzeczy (wykonując szybkie ruchy, 
próbujemy sięgnąć językiem do brody i do nosa) i wiesza je (otwierając szeroko buzie dotykamy 
czubkiem języka wszystkich zębów po kolei). Gdy pranie wyschnie czas je zdjąć (otwierając szeroko 
buzię, dotykamy czubkiem języka wszystkich zębów po kolei).  

Na koniec pan Języczek prasuje czystą garderobę (przesuwamy językiem po podniebieniu, górnych 
dolnych zębach).  

 

„SOWA SPRZĄTA SWOJE MIESZKANIE”   

Sowa rozejrzała się po swojej dziupli (przesuwamy językiem po podniebieniu górnym, wewnętrznych 
ścianach policzków, podniebieniu dolnym). Zauważyła duży bałagan. Postanowiła zrobić porządek. 
Zaczęła od odkurzania sufitu dziupli (przesuwamy czubkiem języka od przodu do tyłu jamy ustnej, po 
podniebieniu górnym), zdjęła firanki (liczymy czubkiem języka górne zęby) i włożyła je do pralki 
(wykonujemy wargami motorek). Po chwili pralka zaczęła płukanie firan („przepychanie” powietrza 
wewnątrz jamy ustnej).       Sowa odkurzyła też ściany (przesuwamy czubkiem języka po 
wewnętrznych ścianach policzków) oraz podłogę (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu 
dolnym). Sowa była bardzo zadowolona z wykonanej pracy i szeroko się uśmiechnęła (rozciągamy 
szeroko usta w uśmiechu).  

Dumnie wyjrzała z dziupli i rozejrzała się wokoło (poruszamy językiem ruchem okrężnym na 
zewnątrz jamy ustnej). Spojrzała w górę (sięgamy czubkiem języka w stronę nosa), spojrzała w dół 
(sięgamy czubkiem języka w kierunku brody). Rozejrzała się też w prawo (przesuwamy czubek języka 
do prawego kącika ust) i w lewo (przesuwamy czubek języka do lewego kącika ust). Wszędzie był 
porządek i słychać było śpiewające ptaki (gwiżdżąc naśladujemy głosy ptaków).  

   



                                                                                                       

Literatura:A.Tońska-Mrowiec: Języczkowe przygody i inne bajeczki 

logopedyczne. I. Rutkowska-Błachowiak: Gimnastyka buzi na wesoło.  

Logopedyczne wierszyki do utrwalania głosek syczących 

(s, z, c, dz)  
  

„Pan Sum”  

Mówi nurek do suma: „Sumie! Co pan sum umie, tak w sumie?”  

A sum nic- wąsem machnął i wodę dalej 
sunie.  

Woła nurek do suma:  

„Panie Sumie! Nic a nic pan nie 
umie, tak w sumie?” A sum nic- 
tylko sunie i sunie...  

Bo słów ludzkich nie rozumie. Tylko sunie.  

„Słówka”  

Zapytała mądra sówka - Jak piszemy trudne 
słówka: stół, klasówka, suwak, pustka, sum, 
truskawka, sokół, chustka?  

i pytała ciągle sówka:  

Jak piszemy trudne słówka: Sówka, pusty, 
mus i usta i spódnica, i kapusta.  

„Kotki”  

Oto domek niski. Stoją pod nim miski. Kotki mleko piją, 
potem miski myją.  

„SMS”  

Raz do kotów psotny pies Wysłał taki SMS:  

„Nie wiem wcale co to jest?  

Lubię was, jak kota pies!  

Moje wy nyguski, wysyłam całuski”.  

„Psotny Zenek”  

Zenek ma gwizdek, dmucha z 
zapałem, swoim zabawkom robi 



tu zbiórkę. Koza i zebra są pod 
regałem, znalazły rózgę, zegar 
pod biurkiem, zapałki w zamku, 
lizaka w zupie.  

Oj, kto wymyślił te psoty głupie? 
Bałagan robi ten mały Zenek. Wielkie 
ma mama z Zenkiem zmartwienie.  

„Zagubione [z]”  

Gdzieś się „z” zawieruszyło, zabłąkało, 
zagubiło. Może je koza zajada myśląc, że to 
sałata. Może je zebra ukradła, szukając „z” z 
abecadła. Może jest w zabawkach Zosi, 
poszukajmy, Zosia prosi.  

„Zapominalski”  

Mój kolega Zbyś Kowalski  

Strasznie jest zapominalski.  

Zapomniał, gdzie schował złotówkę I gdzie zegary 
mają wskazówkę. Nie pamięta, gdzie kupował lizaki I 
gdzie położył nowe mazaki. Zapomniał, jak smakują 
pyzy I o tym, że ma pójść do Izy.  

Nie wie, gdzie rosną niezapominajki,  

Nie pamięta, kto mu opowiadał bajki.  

Zapomniał, kto zadawał zagadki i jak się robi do książki 
zakładki. Nie wie, po co ptaki wiją sobie gniazda i dlaczego 
na niebie świeci złota gwiazda, po co na zakrętach pojazdy 
zwalniają i dlaczego kozy listki zjadają...  

„Koza Zosi”  

Młoda koza Zosi z zagrody zerkała, skakała, beczała, 
bródką potrząsała i się wciąż zastanawiała, jak 
zdobyć dwie główki kapusty by zapełnić brzuszek 
pusty.  

„Placek Jacka”  

Oto mały Jacek, co wypiekał placek.  

Placek owocowy, z lukrem cytrynowym.  

Słodki i pachnący, pulchny i gorący. Placek dla Celiny, Wacka 
i Lucyny.  



„Ulica cudów”  

Na ulicy cudów Jacek widział 
ośmiornicę i tańczącą baletnicę, 
pajacyka i kucyka co wesoło sobie 
bryka.  

Spotkał groźną z ZOO lwicę i na miotle 
czarownicę.  

„Janek - Grubasek”  

Mieli koledzy rodzynek dzbanek, najwięcej zjadał 
grubasek Janek. Bardzo jest wielki Janka apetyt, całe 
jedzenie znika niestety!  

Bryndza, wędzonka, rodzynki, rydze. Połknął i placek, i 
kukurydzę. Gdy odwiedzają Janka koledzy, co widzą? 
Janek nie łyka wiedzy.  

 Logopedyczne wierszyki do utrwalania głosek szumiących       
(sz, ż, cz, dż)  

  

„Trudny rachunek”  

Szły raz drogą trzy kaczuszki, Grzecznie, 
że aż miło: Pierwsza biała, druga czarna,  

A trzeciej nie było.  

Na spotkanie tym kaczuszkom  

Dwie znajome wyszły:  

Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z 
Wisły.  

„Szop pracz”  

Wczoraj szop pracz duży szelki prał 
w kałuży.  Patrzył przy tym 
bacznie, czy już biegną czaple. Bo 
czaple i szopy gnają do roboty! 
Lubią też szalenie  

bąbelki i pianę, czyszczenie i pranie, i wszelkie 
inne porządkowanie!  

Lubią pralnie, lubią szwalnie.  

Piorą w balii albo w wannie.  



Szumi rzeczka. Szop nad rzeczką Odpoczywa, pije 
mleczko,  

Bo był grzeczny – szop pracz duży, Który szelki prał w 
kałuży.  

„Lato”  

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, szumią, szumią 
pola lato wita nas. Szumi, szumi woda, szumi, szumi 
las,  

szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas.  
  

„Szara myszka”  

Szara myszka w szafie mieszka a na imię 
ma Agnieszka. Ma w szufladzie trzy 
koszule, kapelusze, szelki, sznurek. Grywa 
w szachy, pisze wiersze, tuszem robi 
szlaczki pierwsze.  

Chętnie szynkę je i groszek, kaszę, gulasz, 
gruszek koszyk.  

„Szymon”  

Szedł raz Szymon do Koluszek. By szukać 
wujaszka, który jako kominiarz pracował 
na daszkach. Poszedł najpierw do 
Janusza. Ponoć znał wujaszka, który jako 
kominiarz pracował na daszkach.  

„Żuk do żuka”  

Rzecze żuk do żuka: „Czego pan tu 
szuka? - może pożywienia:  

rzepy, żołędzi, rzodkiewek,  a może 
jarzębiny czerwonej?”  

„Nie, ja szukam narzeczonej”.  

„Żaba i żuk”  

Duża żaba nad kałużą  napotkała żuka.  

Żuk na nóżki buty włożył  i butkami 
puka.  



Żółte butki, żółty szalik i żółty 
kapelusz. Pyta żaba: „Dokąd bieżysz, 
mój ty przyjacielu?” „Idę żabko na 
przyjęcie do pana bociana.  

Będzie żuraw, żółw i jeżyk. Chodź i ty 
kochana.  

„Żółwik”  

Bożenka mała żółwika miała. 
Ten żółwik rzadki wciąż wąchał 
kwiatki. Różowe róże, żonkile 
duże,  lewkonie żółte, fiołki, 
piwonie.  

„Leżak”  

Nad rzeką, lub nad morzem leżak do 
leżenia służy.  

Czy to plaża, czy podwórze Wtedy czas 
tak się nam dłuży. Gdy gorące słońce 
praż pod parasol iść wypada. A tam 
lody, rożki, żelki, I w butelce oranżada.  

„Kubeczek”  

Mój kubeczek z kaczorem chętnie 

trzymam wieczorem. W nim czekolada 

czy mleczko, a potem czyste łóżeczko... 

„Śniadanie”  

Czajnik ważny już od rana, gwiżdże w 
kuchni – a tam mama. Kroi świeże nam 
bułeczki i cztery nalewa kubeczki.  

Pachnie czekolada, mleczko.  

Dziękujemy ci mateczko! „Mecz”  

Dziś wieczorem będzie mecz. To jest 
bardzo ważna rzecz. Ćwiczą chłopcy i 
dziewczyny, mają bardzo tęgie miny.  

Czwarta klasa czeka już.  

Opadł też z boiska kurz.  

Gracze zaczynają mecz.  

Bo to bardzo ważna rzecz.  



„Dżdżownica”  

Dżdżownica to stworzenie. Mieszka 
głęboko w ziemi, drąży tam 
korytarze, nikomu się nie pokaże. I 
tylko w dzionek dżdżysty 
dżdżownicę zobaczymy  

Jej ciało długie, śliskie na chodniku 
ominiemy.  

„Dżokej”  

Dżokej ujeżdża konia. Krzyczy do 
niego żona, że odjeżdża daleko, a 
nie wypite mleko, czeka bułka 
drożdżowa. Dżokej prędko się 
chowa, konia Dżumę pogania. Woli 
dżem na śniadanie.  
   

 Logopedyczne wierszyki do utrwalania głosek ciszących          
(ś, ź, ć, dź)   

„Śniadanie Maniusia”  

Na śniadanie siedem śledzi I nasiona dyni. Ślinka leci Maniusiowi Och! Mocno się ślini!  

„Prośba”  

Prosi mamusia i tatuś prosi:  

„Uśmiechnij się Jasiu do Gosi”  

„Głodny ślimak”  

Pod jesionem ślimak śpi.  

O czym głodny ślimak śni?  

O cieście z wiśniami?  

O plackach z czereśniami? O kanapkach? O 
śledziku?  

O świeżutkim naleśniku?  

Nie! O pysznych lodach śmietankowych! 



„Dwa malutkie misie”  

Dwa malutkie misie chcą potańczyć 
dzisiaj. Hopsa-hopsa, dana-dana, tańczą 
misie dziś od rana. Dwa malutkie misie 
Tańczą z nami tak.  

„Żarcik misia”  

A ten miś  

Grymasił dziś.  

Powtarzał wokoło:  

Ja chcę iść do ZOO,  

Ja chcę do niedźwiedzi.  

Będziesz z nimi siedzieć?  

Ani mi się śni!  

Będę na nie patrzył Z biletem w 
kieszeni Tak, jak wy.  

„Guziki”  

Kazio ma pudełko.  

Pełno w nim guzików. Czerwone, zielone,  

Jest ich tam bez liku. Po co te guziki?  

Pyta Kazię mama. Będę lalkom je 
przyszywać Do ubranek sama.  

„Poziomka”  

Na polanie w lesie Tak powszechna wieść 
niesie rosną niziutko w trawie poziomki 
dojrzałe prawie. Niektóre jeszcze zielone, 
niektóre są już czerwone. Nie mogą 
doczekać się Rózi, Która włoży je do swej 
buzi.  

„Kąpiel”  

Zimorodek, zięba, ryś.  

W zimne źródło wpadły dziś. Ziół zielonych 
kubków pięć, Wypić zatem mają chęć.  



„Bociany”  

Przyleciały już bociany.  

Każdy jest zapracowany.  

Gniazdo trzeba by naprawić!  

Nie ma co się zastanawiać!  

I na łąkę czas się wybrać!  

Trudno się do tego przybrać. „Pająk”  

Plecie pająk sieć.  

Musi nici mieć.  

Cienkie nici, tak jak mgiełka. Wyplótł nici dwa 
pudełka.  

„Ciuciubabka”  

Cicho, cicho, cii, cii, cii, ciocia śpi i 
babcia śpi. A Marcinek he, he, he, w 
ciuciubabkę bawi się.  

Leci, leci ćma, do światła się pcha.  

Koci, koci łapci, jak ciemno u babci.  

„Urodziny Władzia”  

O piątej godzinie w niedzielę, Władzio ma 
urodziny. Będzie tu ludzi wiele, dzieci i trochę 
rodziny. Dziadzio i babcia Jadzia kupię Władziowi 
łabędzie. Mama i tata- budzik, co budzić go rano 
będzie. Madzia mu kupi młotek i komplet 
gwoździ miedzianych. Edzio - dzielnego 
niedźwiedzia, a Władzio dziewięć bananów.  

„Dzięcioł”  

Dzięcioł dziuple dziobem kuje. Dziupla będzie 

bardzo duża. Gdy z rodzinką swą zamieszka, nie 

groźna będzie mu burza. „Dzielne ślimaki”  

Osiem ślimaków siedzi cicho Pod liściem wiśni.  

Mówi drugi do siódmego:  

„Ciekawe, kto ci się dziś wyśni?”.  



„Wyśni mi się siedmiu braci, Jeden w jeden- 
dzielni chwaci!”.  

„Ślimak i zięba”  

Siedzi ślimak na gałęzi I wcina 
wisienki.  

Myśli ślimak: „Kwaśne wiśnie!  

Wolę liście mięty”. Nagle głośno ktoś 
zaćwierkał, Dziobem dziobnął cienkim.  

„To ja zięba, idź ślimaku, To moje wisienki!”  

  
 
Dla ułatwienia przygotowałam dla Was: 

 

 

Miłej zabawy i „połamania języka” 
Logopeda szkolny Emilia Teper 

 


