




Zabawa „Baba w buzi” - o porządkach 

Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki. Najpierw 

umyła dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po stronie wewnętrznej). 

Potem umyła sufit (język przesuwa się do podniebienia). 

Podłoga też była bardzo brudna, więc umyła ją dokładnie (język na dnie jamy ustnej). Okna 

też musiały zostać umyte. Najpierw umyła je od zewnątrz, a później od środka (język wędruje 

po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich stronie wewnętrznej). Wreszcie umyła 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). 

Wytrzepała dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na koniec pootwierała 

wszystkie okna, by dom przewietrzyć. Do domu wpadł wiatr (dziecko nabierają powietrze 

nosem i wydmuchują ustami). W tak wysprzątanym domu można już malować wielkanocne 

pisanki! 

Zabawa oddechowa - zdmuchnij piórko 

Połóż na stole piórko lub kilka delikatnych, kolorowych piórek. To ćwiczenie polega na 

rywalizacji kto zdmuchnie pierwszy piórko na podłogę po stronie przeciwnika! Ważne: 

upomnij dziecko, że powietrze ma wdychać nosem, a wydychać ustami.  

Bajka logopedyczna o Wielkanocy 

Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. Do miski (dziecko 

robi z języka „miskę” – przód i boki języka unosi ku górze, tak by na środku powstało 

wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (dziecko wysuwa język z buzi, a potem go 

chowa, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). 

Rozbija jajka (dziecko szeroko buzię, uderza czubkiem języka w jedno miejsce na 

podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obraca językiem w buzi). Ciasto już się upiekło. 

Następnie Pan Języczek maluje jaja – wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwa język 

po górnych zębach i podniebieniu) i rysuje na jajach wzorki – kropki (dziecko dotyka 

językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kreski (dziecko porusza językiem na boki). 

Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już 

świętować. 

Oplatane jajeczko 

Do wykonania tego jajeczka będziesz potrzebować kawałek kartonu, mazak, włóczkę i parę 

koralików. 



 

Na kartonie mazakiem narysuj kształt jajka i wytnij. Ponacinaj jajko nożyczkami w 

dowolnych odstępach. przygotuj włóczkę i koraliki. 

Dziecko oplata dowolnie jajeczko włóczką, wciskając ją w wykonane przez Ciebie nacięcia. 

Jeśli chce, może tak jak my – nawlec parę koralików. 



 

Zabawa: łyżka, nóż, widelec.  

Przygotuj: 

Ryż (suchy, nieugotowany), łyżkę, nóż, widelec i pokrywkę od pudełka po butach. 

Na stole lub podłodze rozłóż jakąś tkaninę (stary obrus, prześcieradło itp.). Tkanina ma na 

celu ułatwienie sprzątania po zabawie. 

Do pokrywki wsyp ryż, wręcz dziecku sztućce i poproś je, żeby wykonywało Twoje polecenia 

i równocześnie wsłuchiwało się w dźwięki, jakie wydaje ryż. 

Poproś dziecko żeby pokroiło ryż nożem. Następnie zachęć je, by naśladowało czynność 

krojenia, używając grzbietowej części dłoni. 

Zadaj dziecku pytania, na przykład: 

Czy dźwięki które usłyszałeś, są podobne, czy może się różnią? 

W jaki sposób się różnią? 



Poproś dziecko, aby za pomocą łyżki, a następnie przy użyciu dłoni usypało na środku 

przykrywki górkę z ryżu. 

Zadaj dziecku pytania, na przykład: 

Czy dźwięki które usłyszałeś, są podobne, czy może się różnią? 

Czym lepiej usypywało się ryżową górkę – łyżką czy ręką? 

Poproś dziecko, aby nabrało ryż na widelec i przesypało produkt między zębami widelca. 

Zachęć je, aby powtórzyło ćwiczenie kilka razy, uważnie wsłuchując się w wydawany 

dźwięk. 

Następnie poproś, aby wzięło ryż w dłoń i przesypało między palcami. 

Zadaj dziecku pytania, na przykład: 

Czy dźwięki które usłyszałeś, są podobne, czy może się różnią? 

Czym nabierałeś więcej ryżu – widelcem czy ręką? 

Dzięki niej dziecko rozwija percepcję słuchową oraz koncentrację. 

Uczy się werbalizacji spostrzeżeń słuchowych i wzrokowych. 

Rozwija logiczne myślenie oraz dziecięcą ciekawość i radość z eksperymentowania. 

Pamiętaj! 

Takie zabawy są dla dziecka szansą, by zintegrować różne sfery poznawcze (na przykład 

przyrodniczą, językową, matematyczną, plastyczną, grafomotoryczną, muzyczną, ruchową). 

Odbiór rzeczywistości wszystkimi zmysłami stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju 

dziecka. 

Dlatego… 

Wyłącz telewizor, tablet i telefon. Bawcie się razem z dzieckiem, doświadczajcie wspólnie 

nowych zapachów, smaków. 

Odkrywajcie nowe faktury, struktury i barwy materiałów. 

Poznajcie powiew wiatru, grzmot i szelest spadających liści. 

Każda chwila spędzona na wspólnej zabawie przynosi emocjonalne korzyści dla dziecka i 

procentuje w jego dorosłym życiu. 

KREATYWNE PATYCZKI 



akie materiały są potrzebne? 

Przygotuj: 

• kolorowe mazaki 

• kartkę papieru 

• ołówek 

• patyczki laryngologiczne 

Patyczki laryngologiczne kupisz bez problemu w każdej aptece, kosztują zwykle około 5 zł za 

pudełko. W pudełku znajduje się zwykle 50-100 patyczków. 

Sposób przygotowania 

Połóż patyczki na kartce papieru i je odrysuj, a następnie je zdejmij. 

Na każdym patyczku narysuj dowolne wzory i takie same wzory narysuj na kształtach 

odrysowanych na kartce. I to wszystko! 

Jak się bawić? 

Daj dziecku kartkę papieru z odrysowanymi patyczkami na których narysowałaś wzory. 

Patyczki wrzuć do pudełka lub koszyczka i daj dziecku. Poproś je aby dopasowało takie same 

patyczki jak te, które widzi na kartce. 

https://www.youtube.com/watch?v=kUT2B9OoMp4 

https://www.youtube.com/watch?v=VyREu-_tYHY 

https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg 
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