
Dzień dobry! Zapraszam do kwietniowych zabaw stymulujących prawidłowy 

rozwój mowy. 

1. Ćwiczenie buzi i języka – poszukiwanie wiosny z Panem Języczkiem. 

 

 

Nadeszła wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (naśladujemy 

głosy ptaków). Pan Języczek wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak 

wiosny. Jechał na koniku (kląskamy, uderzając szerokim językiem o 

podniebienie). Rozglądał się w prawo i  w lewo, spoglądał w górę i w dół 

(przesuwamy język z jednego końca ust do drugiego – od ucha do ucha, 

potem sięgamy nim nosa i brody). Na łące zobaczył bociany 

(wymawiamy kle, kle). Zatrzymał się na leśnej polanie (wymawiamy 

prr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizujemy wargi ruchem 

okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (wykonujemy krótki 

wdech nosem, chwilę zatrzymujemy powietrze i długo wydychamy 

ustami). Było ciepło i przyjemnie (uśmiechamy się, rozchylając wargi). 

Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty zawilce i sasanki. Pachniało 

wiosną (wdychamy powietrze nosem, wydychamy ustami). Pan 

Języczek pochylił się i powąchał kwiaty i kichnął (kichamy i wymawiamy 

apsik). W tym momencie zauważył przeciskającego się przez zarośla 

zaspanego jeża (ziewamy; przeciskamy język przez zaciśnięte zęby). 

Zrobiło się późno. Pan Języczek wsiadł na konia i pogalopował do domu 

(kląskamy, uderzając szerokim językiem o podniebienie). 

 

2. Historyjki obrazkowe 



Ułóż historyjkę obrazkową i opowiedz ją najładniej jak potrafisz. 

 



 

 



 

3. Ćwiczenie grafopercepcji – wspomaganie rozwoju mowy. 

Zaprowadź owady do ich kwiatków. Jak się nazywają te owady? 

 



4. Ćwiczenie aparatu artykulacyjnego – Wierszyk. 

Proszę przeczytać wierszyk logopedyczny i wykonać wspólnie ćwiczenia buzi 

i języka. 

 

„Językowe rymowanki” 

1. Piłka sama podskakuje, 

Język piłkę naśladuje 

- wyciągamy język do przodu i poruszamy nim w górę i w dół 

 

2. Karuzela mknie wokoło, 

Kręć językiem szybko w koło 

- wyciągamy język do przodu i kręcimy nim wokół ust 

 

3. Otwórz buźkę i zamykaj, 

Tak jak pyszczkiem robi rybka 

- wysuwamy wargi do przodu zaokrąglając je w kształt litery „o” i poruszamy 

ustami 

 

4. Dotknij swym językiem nosa 

By nie siadła na nim osa 

- wysuwamy mocno język do przodu i próbujemy jego końcem dotknąć nosa 

 

5. Możesz krówkę naśladować, 

Wyjąć język i go schować 



- wyciągamy i chowamy język 

 

6. Choć nie robi się już tego, 

Język mlaska na całego! 

- naśladujemy odgłosy mlaskania 

 

7. Masz swój język bardzo giętki 

Możesz czyścic nim swe zęby 

- czyścimy językiem zęby od strony wewnętrznej i zewnętrznej 

 

8. Chce mamusia dostać buzi, 

A więc cmoknąć każdy musi. 

- naśladujemy odgłosy cmokania 

 

9. Konik tupie kopytami, 

My klaskamy językami. 

- „przyklejamy język’ do górnego podniebienia o odrywamy go swobodnie 

uderzając nim o dolne podniebienie 

 

10. Trąbę piękną ma pan słonik, 

Język zwija się w rulonik 

- wewnątrz buzi zwijamy język w rulonik i wysuwamy go przez lekko zaciśnięte 

usta 

 

5. Ćwiczenie artykulacyjne. 

Narysuj obrazki w ramkach. Powtarzaj zdania. 



 


