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Ćwiczenie 1. Utrwalanie wymowy i znajomości liter. 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 2.   BAJKA LOGOPEDYCZNA 

 

Ćwiczenia, których celem jest podniesienie sprawności narządów 

artykulacyjnych i wywołanie prawidłowej wymowy głoski /z/ 

 

Podróże Muszki 

 
 Pewna mała Muszka chciała zwiedzić świat. Była bardzo ciekawa, jak żyją inne zwierzątka, 
często więc rozglądała się na boki, chcąc coś nowego obejrzeć (wysuwamy język z buzi, przesuwamy 
nim w górę, w dół, następnie od jednego do drugiego kącika ust).  Szybko jednak zwiedziła swoją 
najbliższą okolicę, postanowiła zatem wybrać się dalej za rzeczkę, aby tam zobaczyć więcej 
interesujących ją rzeczy. Zebrała w sobie całą odwagę i poleciała daleko, ile sił w skrzydełkach 
(wysuwamy szeroki, płaski język z buzi i machamy nim, na zmianę układając go na górnej i dolnej wardze). 
 Najpierw dotarła w pobliże jaskini, a tam dwa duże, brązowe misie jadły właśnie obiadek i 
zlizywały miód ze swoich ubrudzonych łapek. Muszka widziała, jak pracowicie machają językami 
(szerokim, płaskim językiem naśladujemy ruchy lizania, z dołu do góry), mrucząc przy tym z zadowolenia: 
mmmmmmmm (mruczymy). Następnie zobaczyła małe kaczuszki, które grzecznie ustawione w szeregu 
szły ze swoją mamą do rzeczki. 
 Muszka postanowiła je policzyć (dotykamy językiem wewnętrznej powierzchni każdego dolnego 
zęba). Nad rzeczką Muszka przyglądała się, jak pan Bóbr pracowicie buduje tamę (robimy z języka tamę 
– wciskamy szeroki, płaski czubek języka w dolne zęby) i machając podczas pracy swoim płaskim 
ogonem (wysuwamy szeroki język na dolną wargę, przesuwamy nim na boki oraz w przód i w tył), 
oczyszcza ją z niepotrzebnych gałązek czy kamyczków (przesuwamy językiem po wewnętrznej 
powierzchni dolnych zębów). 
 Po jakimś czasie Muszka stwierdziła, że czas już wracać do domu. Akurat zauważyła 
nadlatującego pana Komara, więc pomachała mu na powitanie skrzydełkiem (wysuwamy szeroki, płaski 
język z buzi i machamy nim, na zmianę układając go na górnej i dolnej wardze) i szeroko się do niego 
uśmiechnęła (uśmiechamy się, rozciągając kąciki ust na boki i pokazując zęby). Pan Komar 
zaproponował Muszce, że razem z nią uda się w drogę do domu, na co Muszka chętnie przystała, gdyż 
nie chciała wracać tak daleko sama. Postanowiła, 
że niedługo ponownie wybierze się na zwiedzanie okolicy, a tymczasem odleciała z panem Komarem, 
wesoło bzycząc: bzzzzz (układamy język za dolnymi zębami, szeroko uśmiechamy się i wymawiamy 
zzzzz). 

        Autor: Malwina Wilczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 3.  Bajka logopedyczna 

 

Ćwiczenia, których celem jest podniesienie sprawności narządów 

artykulacyjnych i wywołanie prawidłowej wymowy głoski /c/ 
Dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym 

 

Z wizytą w Muzeum Zegarów 
 

 Dziś odwiedzimy bardzo nietypowe muzeum – takie, w którym można obejrzeć 

najróżniejsze zegary. Pracownicy muzeum są bardzo mili, cieszą się z odwiedzin każdego gościa i 

szeroko uśmiechają do odwiedzających (szeroko uśmiechamy się, pokazując zęby). Wchodzimy 

do pierwszej sali muzeum, gdzie możemy obejrzeć zegary słoneczne, czyli takie, które wskazują 

czas za pomocą słońca. Taki zegar ma bardzo szeroką tarczę (układamy szeroki, płaski język na 

dolnej wardze i dolnych zębach), a wskazówka tego zegara ustawiona jest pionowo (podnosimy 

język, opieramy go o wałek dziąsłowy). Godzinę wskazuje cień, jaki rzuca wskazówka, 

przesuwający się na tarczy wraz ze zmieniającym położenie słońcem (kreślimy językiem duże 

kółko w buzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara). 
 Czas na pierwsze piętro naszego muzeum – wspinamy się po szerokich schodach 

(dotykamy językiem „stopni”, czyli wewnętrznej powierzchni górnych zębów). Na pierwszym 

piętrze stoją duże i stare eksponaty. 

 Są tutaj zegary z okrągłym wahadłem (przesuwamy szeroki język na boki, od jednego 

kącika ust do drugiego). Mieszczą się zegary z kukułką, które, wskazując godzinę, wydają 

dźwięki podobne do kukania (wysuwamy i wsuwamy szeroki język z buzi jak kukułka 

wyfruwająca z gniazda). Są także zegary rzeźbione w drewnie, pokryte złotem, ozdobione 

różnymi wzorami („malujemy” i „rzeźbimy” własny zegar – przesuwamy szerokim językiem 

po podniebieniu i policzkach, rysujemy uniesionym językiem wzory na podniebieniu). 

 Zegarów jest tutaj bardzo dużo, a pracownicy muzeum dbają, aby wszystkie eksponaty były 

czyste i w świetnym stanie. Często zatem wycierają zegary z kurzu (przesuwamy szerokim, 

płaskim językiem po dolnych zębach i dolnej wardze) oraz polerują je, aby pięknie błyszczały 

(przesuwamy czubkiem języka po wewnętrznej ścianie dolnych zębów). 

Czas na ostatnie piętro muzeum – znów wspinamy się po schodach (dotykamy językiem „stopni”, 

czyli wewnętrznej powierzchni górnych zębów). Na tym piętrze znajdują się małe zegarki – na 

rękę lub wieszane na łańcuszku. Wszystkie mają niewielkie, okrągłe tarcze (układamy język w 

tarczę zegara – płasko, luźno, szeroko). Większość z nich ma dwie wskazówki, jedną wskazującą 

godziny, przesuwającą się bardzo powoli (powolutku kręcimy w buzi kółka językiem), drugą 

wskazującą minuty (kręcimy szybciej kółka językiem), ale są też zegarki ze wskazówkami 

sekundowymi, będącymi cały czas w ruchu (kręcimy bardzo szybkie kółka językiem). To już 

koniec odwiedzin muzeum na dziś. Po takiej wizycie na pewno wszyscy mają w uszach 

jeden dźwięk: cykanie zegara! (zamykamy zęby, rozciągamy kąciki ust, cykamy: cyk, cyk, cyk). 

 

 

        Autor: Malwina Wilczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 4. 

Łamańce językowe. 
 Jest to dobre ćwiczenie logopedyczne. Możemy pobudzić swoją wyobraźnię  

i wymyślić swoje własne trudne do wymówienia wyrażenia. 

Można urządzić specjalne zawody w mówieniu łamańców. Możecie rywalizować 

z rodzeństwem. Wygrywa ten, kto ich najwięcej powtórzy z pamięci. 

 
BĄK 

Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk. Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł. 

BYCZKI 

W trzęsawisku trzeszczą trzciny, trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny a trzy byczki znad 

Trzebyczki z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. 

BZYK 

 Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad Bzurą w 

bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika! 

CHRZĄSZCZ 

Trzynastego, w Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczęli wrzask 

Szczebrzeszynianie: - Cóż ma znaczyć to tarzanie?! Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć, ten 

chrząszcz się tarza! Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim zawsze chrząszcz brzmi w 

trzcinie! A chrząszcz odrzekł niezmieszany: - Przyszedł wreszcie czas na zmiany! Drzewiej 

chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. 

CIETRZEW 

Trzódka piegży drży na wietrze, chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy, wrzeszczy w deszczu 

cietrze w w swetrze drepcząc w kółko pośród gąszczy. 

CZYŻYK 

Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po czym przykrył koczek 

toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem. 

DZIĘCIOŁ 

Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął. 

GORYL 

Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale, gdy spotkali się 

w Urlach góral tarł, goryl turlał chociaż sensu nie było w tym wcale. 

HUCZEK 

Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. Ale heca... - wnuczek mruknął i z 

hurkotem w hełm się stuknął. Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. Stąd dla 

huczka jest nauczka by nie hasać z tłuczkiem wnuczka. 

JAMNIK 

W grząskich trzcinach i szuwarach kroczy jamnik w szarawarach, szarpie kłącza oczeretu i 

przytracza do beretu, ważkom pęki skrzypu wręcza, traszkom suchych trzcin naręcza, a gdy 

zmierzchać się zaczyna z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, po czym znika w oczerecie w 

szarawarach i berecie.... 

KRÓLIK 

Kurkiem kranu kręci kruk, kroplą tranu brudząc bruk, a przy kranie, robiąc pranie, królik gra na 

fortepianie. 

KRUK 

Za parkanem wśród kur na podwórku kroczył kruk w purpurowym kapturku, raptem strasznie 

zakrakał i zrobiła się draka, bo mu kura ukradła robaka. 

MUSZKA 

Mała muszka spod Łopuszki chciała mieć różowe nóżki różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki 

czarne miała. - Po cóż czary, moja muszko? Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! Wyrzuć wreszcie 

różdżkę wróżki i unurzaj w różu nóżki! 



PCHŁA 

Na peronie w Poroninie pchła pląsała po pianinie. Przytupnęła, podskoczyła i pianino przewróciła. 

SZCZENIAK 
W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, 

szczeka szczeniak w Szczuczynie, piszczy pszczoła pod Pszczyną, świszcze świerszcz pod 

leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w Szypliszkach. 

TRZNADLE 

W krzakach rzekł do trznadla trznadel: - Możesz mi pożyczyć szpadel? Muszę nim przetrzebić 

chaszcze, bo w nich straszą straszne paszcze. Odrzekł na to drugi trznadel: - Niepotrzebny, trznadlu, 

szpadel! Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, z krzykiem pierzchnie każda, paszcza! 

ŻABA 

Warzy żaba smar, pełen smaru gar, z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar, smar jest w garze, 

gar na żarze, wrze na żarze smar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 5.Znajomoś spółgłosek i samogłosek. Wymowa, spostrzeganie, kojarzenie. 

 



Ćwiczenie 6. Gry i zabawy logopedyczne. 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 7. Ćwiczenia buzi i języka. 

 

 



Ćwiczenie 8. Logotomy z głoskami [K,G,H] 

 



Ćwiczenie 9. Logotomy z głoskami [k,g,h] 

 

 

 

 

 



Logotomy z głoskami [T,D,N] 

Ćwiczenie 10. Utrwalanie umiejętności czytania ze zrozumienie, kojarzenia, myślenia, wymowa. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 11. Gra logopedyczna – Ziemia z głoską [SZ] i nie tylko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 12. Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [W]. 

 


