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1.Trening narządów mowy – opowiadanie logopedyczne „Krasnoludek w buzi”.   Mama lub 
tata czyta opowiadanie i zachęca swoją pociechę do wspólnego wykonywania ćwiczeń 
artykulacyjnych najlepiej przed lustrem. 

 

„Krasnoludek w buzi” 

Pewnego dnia krasnoludek, który mieszka u każdego w buzi, robił wielkie porządki. Najpierw umył 
dokładnie ściany (przesuwamy językiem po wewnętrznej powierzchni lewego, potem prawego 
policzka). Potem umył sufit (przesuwamy język po podniebieniu w przód i w tył). Podłoga też była 
brudna, więc umył ją bardzo dokładnie (opuszczony jak najniżej język myje dolne dziąsła). Okna też 
musiały zostać umyte. Najpierw umył ich stronę zewnętrzną, a potem od środka (język wędruje po 
stronie zewnętrznej, a potem wewnętrznej zębów). Potem umył schody w przedsionku (język przesuwa 
się w stronę dolnej wargi i wysuwa na brodę). Komin też musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa 
się w kierunku wargi górnej i nosa). Kiedy spostrzegł z okna przechodzącą sąsiadkę, pomachał jej 
ściereczką ( język wędruje z jednego kącika ust do drugiego). Na koniec wytrzepał dywany (wyciągnij 
język, pochyl  głowę i nią potrząśnij). W ten sposób cały dom został wysprzątany. 

 

2. Zabawa oddechowa - „Wieża”  

Zbuduj wieżę z kilku lekkich klocków. Następnie, pamiętając o prawidłowym torze oddechowym, 
zburz wieżę silnym strumieniem wydychanego powietrza. W kolejnych próbach ustaw wieżę dalej od 
siebie i zwiększ liczbę klocków. 

 

3. Gimnastyka buzi w wierszykach:  „Żabki” –  wierszyk usprawniający tylną część języka, 
podniebienie miękkie, utrwalający nawyk mówienia na wydechu. 

„Żabki” 

Po zielonej łące 

żabki sobie skaczą 

i głośno kumkają, 

gdy boćka zobaczą: 

-kum, kum, kum, kum, kum, kum. 

Leci bociek, leci- 

na łące panika, 



żabki uciekają, 

każda w wodzie znika: 

-kum, kum, kum, kum,kum,kum. 

Bociek już odleciał, 

zaświeciło słońce, 

żabki wyszły z wody, 

bawią się na łące: 

-kum, kum, kum, kum, kum, kum. 

Skaczą i śpiewają, 

I tańczą radośnie, 

kumkają o boćku 

i o pięknej wiośnie: 

-kum, kum, kum, kum, kum, kum. 
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