
Bajki logopedyczne dla najmłodszych 

 

       Przedstawione poniżej bajki logopedyczne są bardzo pomocne w usprawnianiu narządów 

artykulacyjnych (warg, języka, policzków, żuchwy), szczególnie dla dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy i/lub obniżoną sprawnością aparatu mowy. Rodzic czyta bajkę, a dziecko 

naśladuje ruchy narządów artykulacyjnych. 

 

„Języczek Wędrowniczek w lesie” 

          Języczek Wędrowniczek chciał wybrać się na wycieczkę do lasu. Wyszedł 

z buzi (język wysuwamy na brodę) i pojechał na koniku (kląskanie językiem – 

naśladowanie konia). Na łące zatrzymał konia (prr). Następnie rozejrzał się 

dookoła (język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i dolną). Potem wszedł do 

lasu (język chowamy w głąb jamy ustnej). Przeszedł las wzdłuż (język 

przesuwamy po podniebieniu w stronę jamy gardłowej) i wszerz (przesuwamy 

językiem za zębami górnymi i dolnymi). A wtedy przedarł się przez gęstwinę 

krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Nazbierał leśnych 

jagód (wyciągamy język i chowamy), a potem zjadł je za smakiem (mlaskamy, 

przesadnie ruszając żuchwą).Zauważył, że zrobiło się ciemno. Rozejrzał się                       

w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy od jednego kącika 

ust do drugiego, potem sięgamy nim do nosa i brody ). Wsiadł na konia i pojechał 

do domu (klaskanie językiem). 

 

 

„Krasnoludek” 

             Pewnego dnia Krasnoludek, która mieszka u każdego w buzi, robił 

wielkie porządki. Najpierw umył dokładnie ściany (przesuwanie języka w stronę 

policzków i dokładne ich „umycie”), potem umył sufit (przesuwanie języka od 

zębów górnych do podniebienia). Podłoga również była brudna, więc ją umył ją 

dokładnie (opuszczamy jak najniżej język, myjemy dolne dziąsła). Umył także 

okna- najpierw ich stronę zewnętrzną, a potem od środka (przesuwanie języka po 

zewnętrznej stronie zębów, a potem po wewnętrznej). Potem umył schody 

(wysuwanie języka na brodę); następnie umył konin ( dotykanie językiem do 

nosa). Położył świeże kwiaty na stole („wąchamy kwiaty”-nabieramy dużo 

powietrza nosem, wypuszczamy ustami). Kiedy Krasnoludek skończył, spojrzał 

przez okno i spostrzegł przechodzącą sąsiadkę. Pomachał do niej (przesuwanie 

języka z jednego kącika ust do drugiego, usta szeroko otwarte). Był bardzo 

zmęczony po ciężkiej pracy, usiadł w fotelu i zasnął (chrrr…). 



„Indianie” 

           Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi 

dziećmi i żonami (puszczamy całuski). Wsiadają na swoje konie (kląskanie 

językiem) i jadą przez most (usta jak do U) i przez prerię (usta jak do I). Konie 

zmęczyły się ( parskają: prr… ) i dają znak, że chcą pić: ihaha! Indianie 

zatrzymują konie  ( prrr.. prrr...).Konie piją  (wyciągamy język i chowamy). Nagle 

Indianie zobaczyli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli 

rozpalić ognisko. Nie mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki , mocno na nią 

dmuchając, żeby ognisko się rozpaliło (nabieramy dużo powietrza nosem                             

i wypuszczamy ustami). Upiekli na ogniu zwierzynę i zrobili sobie  ucztę 

(mlaskanie i oblizywanie szeroko otwartych ust). Po pewnym czasie zachciało im 

się spać (ziewanie) i zasnęli (chrapanie). Rano Indianie zawołali konie: a-o-e,                    

y-u-i (przeciągamy samogłoski na jednym wydechu). Wsiedli na nie i pojechali 

przez prerię (kląskanie językiem).Wrócili do wioski i przywitali się ze swoimi 

rodzinami (puszczamy całuski). 

 

„Śniadanie Kubusia Puchatka” 

Kubuś Puchatek obudził się rano, przeciągnął i bardzo mocno ziewnął ( ziewanie). 

Poczuł, że jego brzuszek jest pusty, wyruszył wiec do lasu na poszukiwanie miodu 

(tup,tup,tup…). Szedł wyboistą ścieżką (język przeskakuje z górnych zębów na 

dolne), rozglądnął się w prawo i lewo (język wędruje od prawego do lewego 

kącika ust). Próbował wyczuć  gdzie jest dziupla z miodem (kilka razy nabieramy 

powietrze nosem, a wydychamy ustami) i stanął przed wysokim drzewem. 

Spojrzał w górę (językiem dotykamy górnej wargi) i zobaczył dziuplę, z której 

wypływał pyszny miodzik. Kubuś oblizał się na samą myśl o śniadaniu                                        

(oblizujemy wargi górną i dolną). Puchatek zaczął więc wspinać się po drzewie. 

Sięgnął łapką do dziupli i wyjął ją oblepioną miodem. Oblizał ją całą dokładnie 

(wysuwamy język z buzi i lekko ruszamy w górę i w dół) , wsuną łapkę ponownie 

i znowu ja oblizał (powtarzamy ćwiczenie).Podczas jedzenia Puchatek pobrudził 

sobie pyszczek.   Teraz próbuje go wyczyścić. Oblizuje więc językiem dokładnie 

wargi, dotyka do kącików ust, a na koniec oblizuje ząbki (usta cały czas szeroko 

otwarte). Misiu poczuł, że jego brzuszek jest już pełen (uśmiechamy się pokazując 

wszystkie ząbki). Zszedł z drzewa i ruszył w drogę powrotną. Musiał iść tą samą 

wyboistą dróżką (język przeskakuje z górnych zębów na dolne), więc gdy doszedł 

do swojego domku był bardzo zmęczony (wysuwamy język na brodę i dyszymy). 

Położył się do łóżeczka i zasnął (chrapiemy). 



„Strażak Staszek” 

 

       Pewnego dnia przy ulicy Szałasowej wybuchł pożar. Pani Szostkowa 

zadzwoniła do straży pożarnej (drrr, drrr). Strażak Staszek szybko wskoczył do 

wozu i na sygnale pojechał na miejsce pożaru (e-o, e-o). Na miejscu zobaczył, że 

płonie dach (układają dolne zęby na górną wargę) i parter (układają górne zęby 

na dolną wargę). Rozwinął wąż (tworzą rulonik z języka) i zaczął gasić płomienie. 

Płomienie zasyczały(ssss). Strażak biegał po całym domu, gasząc ogień 

(przesuwają czubkiem języka po górnych zębach, podniebieniu górnym i dolnych 

zębach). Nagle zabrakło wody. Staszek postanowił gasić ogień 

piaskiem(wysuwają i chowają szeroki i płaski język). W końcu ogień zgasł, 

słychać było tylko syk (wymawiają długie sss...). Strażak raz jeszcze sprawdził 

wszystkie pomieszczenia w domu (czubkiem języka dotykają każdego zęba po 

kolei). Wokół rozległy się oklaski („klaszczą” uderzając szerokim językiem o 

podniebienie). Strażak Staszek był zmęczony (oddychanie- powietrze nabieramy 

nosem, wydychamy ustami), ale zadowolony z wykonanej pracy (dzieci 

rozciągają usta w szerokim uśmiechu). Odjechał wozem strażackim (wykonują 

motorek wargami). 

 

 

                                                                         Opracowała: Mariola Drożyńska 

 

 

 


