
Bajka logopedyczna „Wycieczka do zoo” 

            Bajka służy usprawnianiu narządów artykulacyjnych (warg, języka, 

żuchwy, policzków). Rodzic czyta bajkę, a dziecko naśladuje ruchy narządów 

mowy. Jeśli mamy w domu ilustracje zwierząt egzotycznych, warto je 

wykorzystać.  

Treść bajki: 

     Adaś chodził do przedszkola. Pani powiedziała, że następnego dnia pojadą 

do ZOO. Adaś tego wieczora nie mógł zasnąć-zastanawiał się, czy żyrafy 

naprawdę mają takie długie szyje( język do nosa), czy zebry mają biało-czarne 

paski (język od kącika do kącika) a hipopotamy cały dzień odpoczywają                       

w bajorku (ziewamy)? Następnego dnia Adaś, mimo, że był wielkim śpiochem, 

obudził się najwcześniej z całej rodziny. Szybko zjadł śniadanie 

(przeżuwamy),umył zęby (oblizujemy zęby językiem) i poszedł z mamą do 

przedszkola. Była piękna pogoda, słonko świeciło wysoko na niebie( język do 

nosa).Przed przedszkolem stał duży autobus. Pani zaprosiła wszystkie dzieci do 

środka i wszystkie przedszkolaki pojechały do ZOO (brum,brum…).                          

W pierwszej klatce Adaś zobaczył małpy, który skakały z gałązki na gałązkę 

(język przeskakuje z górnych zębów na dolne). Małpki zajadały swój przysmak- 

banany (przeżuwamy). Adaś podszedł do drugiej klatki i zobaczył tam groźnego 

tygrysa, który miał dziś bardzo zły humor i pokazywał zębiska (pokazujemy 

wszystkie zęby). Adaś pobiegł do dużego akwarium zobaczył w nim bardzo 

długiego węża (język powoli wychodzi z buzi i się wije). Wąż zasyczał 

(sss…).Cała grupa podeszła teraz do szarego słonia, który chwalił się swoją 

zwinną trąbą (język  od nosa do brody). Potem Adaś zobaczył krokodyla, który 

kłapał paszczą, pokazując groźne zęby (otwieramy szeroko buzię i zamykamy). 

Kolega Adasia krzyknął: zobaczcie, lwy siłują się, który jest silniejszy? 

Rzeczywiście Adaś zobaczył dwa potężne lwy, które próbowały swoich sił (nasz 

język przeciska się przez zaciśnięte zęby). Następnie Adaś zauważył dziwne 

zwierzę- miało na sobie dwa duże garby- to wielbłąd (robimy dwa garby- 

opieramy język o dolne zęby i podnosimy go do góry). Nareszcie Adaś zobaczył 

żyrafę i sprawdził, czy rzeczywiście ma taką dłuuugą szyję (język do nosa). 

Była tak wysoka, że zjadała liście z bardzo wysokich drzew. Tuż za nią stała 

zebra w biało-czarne paski- Adaś próbował doliczyć się ile ma pasków na sobie 

(liczymy zęby na górze i na dole)- jednak zebra pobiegła bardzo szybko,                            

i Adasiowi nie udało się policzyć pasków (smutna mina). Za zebrą było wielkie 

bajorko- a w bajorku odpoczywał duży hipopotam ze swoją rodziną 



(odpoczywamy, nabieramy dużo powietrza noskiem, wypuszczamy buzią). Na 

koniec Adaś odwiedził kolorową jak tęcza papugę- ta pomachała mu 

skrzydełkami (nabieramy powietrza i podnosimy ręce do góry). I to było 

ostatnie zwierzątko jakie odwiedziły przedszkolaki. Zmęczeni, lecz pełni wrażeń 

wrócili do przedszkola (brum, brum…). W przedszkolu pani ogłosiła konkurs- 

każde dziecko musiało ulepić z plasteliny zwierzątko, które najbardziej mu się 

podobało w zoo. 
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