
 

 

        Polecane bajki logopedyczne do różnych głosek. 
 
 
 Bajka:,,Pani Języczkowa piecze ciasto”. Szczególnie polecana dla głosek : ,,sz”, 
,,cz”, ,,ż” , ,,dż”. 
 
 Pani Języczkowa będzie miała gości, więc postanowiła upiec ciasto. 
Najpierw do miski robimy z języka: ,, miskę”- przód i boki języka unosimy do góry tak, 
by w środku powstało wgłębienie,  wsypała mąkę i cukier, ( wysuwamy język z buzi, a 
potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i 
podniebieniu). Następnie zrobiła jajka ( otwierając szeroko buzię, kilkakrotnie 
uderzamy czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki 
mieszała (obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno ucierała ( 
przesuwamy językiem po górnych zębach, a potem po dolnych).  
Gdy ciasto się upiekło Pani Języczkowa ozdobiła je polewą czekoladową ( przesuwamy 
czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypała rodzynkami ( 
dotykamy językiem każdego, górnego zęba), orzechami ( dotykamy językiem 
każdego, dolnego zęba). 
 Gdy ciasto ostygło, poczęstowała gości, którym ono bardzo smakowało ( oblizujemy 
wargi językiem). 
 
 ,,Wycieczka do zoo”. Szczególnie polecana dla głoski: ,,r”. 
 
W niedzielę Kasia wybrała się do zoo. Pojechała samochodem:( mówimy:brum - brum). 
Kupiła bilet wstępu, który Pani skasowała ( wysuwamy język do przodu i zamykamy 
buzię, górne zęby ,,kasują” bilet. Spacerowała od klatki do klatki, przyglądając się 
zwierzętom ( język wędruje od jednego do drugiego kącika warg). 
W pierwszej klatce widziała małpy, które skakały po gałęziach drzew ( dotykamy 
czubkiem języka najpierw dolnych, a później górnych zębów i tak  kilka razy i 
zajadały banany ( robimy małpkę, trzymamy się za uszy, wargi ściągamy do przodu, 
język wsuwamy pod górną wargę i ruszamy dolną szczęką). 
 W drugiej klatce mieszkał wilk, był bardzo zły i warczał ( rozciągamy wargi w uśmiechu, 
pokazujemy zęby i mówimy: ,,wrr”. 
 Następnie Kasia zobaczyła słonia, który chwalił się swoją zwinną trąbą ( wysuwamy 
język z buzi jak najdalej). 
 Potem Kasia oglądała żyrafę i jej długą szyję ( próbujemy sięgnąć językiem do nosa). 
Niedaleko było akwarium żółwia, któremu nigdzie się nie spieszyło. Bardzo wolno 
spacerował ( wolno wysuwamy i chowamy język, nie opierając go o zęby, a potem 
opierając go o zęby). Obok było akwarium pełne pięknych ryb ( układamy usta w ,,rybi 
pyszczek”). 
Kasia nagle usłyszała konia: ( kląskanie czubkiem języka o górne podniebienie).Nagle 
koń zatrzymał się ( w trakcie kląskania zatrzymujemy przyklejony język na górnym 
podniebieniu). 
Kasia już była bardzo zmęczona i zaczęła ziewać ( unosimy język do góry  i 
przesuwamy kilkakrotnie wzdłuż podniebienia). Kasia wróciła, więc do domu 
samochodem:( mówimy:brum-brum). W domu czekała na nią niespodzianka, pyszne 
lody, które zjadła ( język naśladuje lizanie lodów). Lody były tak smakowite, że Kasia 
oblizała się ( oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 
  
 
 Bajka logopedyczna: ,,Goście”- polecana do głosek: ,,ś” ,,ź”, ,,ć”, ,,dź”. 



 

 

Marysia spodziewała się gości. Właśnie ktoś zapukał do drzwi  ( dotykamy czubkiem 
języka dolne ząbki od zewnątrz). 
Goście, którzy weszli do domu zaczęli robić sobie żarty i zaczęli pukać od wewnątrz drzwi 
( dotykamy czubkiem języka dolnych zębów od wewnętrznej strony). Coraz mocniej 
pukali ( jak najmocniej dociskamy języczek do dolnych ząbków od wewnątrz). Goście 
wreszcie przestali żartować i zaczęli częstować się miodem i czekoladą, którą 
naszykowała gospodyni domu ( zlizujemy czekoladę,  a potem miód z wałka dziąsłowego 
dolnego tuż za dolnymi zębami. Nagle pojawił się kotek, który obudził się ze snu i zaczął 
się przeciągać ( czubek języka opieramy o dolne zęby, a środek języka unosimy do 
górnego podniebienia). Kotek zaprowadził gości na strych i wskazał ogonkiem landrynki, 
żeby się poczęstowali ( udajemy ssanie landrynki środkiem języka). Kiedy wszyscy się 
najedli mieli szczególnie dobry humor i w różny sposób zaczęli się śmiać ( wymawiamy 
głośno: ihi, ihi, ihi, hi, hi, hi, iii, iii,,ii ,jjjja, jjja). Goście na koniec spotkania podeszli do 
gospodyni i do jej rybek i zaczęli bawić się w rybki ( robimy naprzemiennie ,,ryjki i 
uśmiechy czyli u-i-u-i, przesadnie rozciągamy usta w uśmiechu). 
Goście, jak wyszli z domu zaczęli bawić się udająć motocykl( kładziemy dłoń na swojej 
krtani i wypowiadamy długie źźźźźź, czujemy mrowienie i słyszymy charakterystyczny 
dźwięk). 
 Chłopcy zaczęli wymyślać inne dźwięki, jakie mógłby mieć ich motor ( przyciskamy 
czubkiem języka na dole buzi o dolne dziąsła i wypowiadamy tia, tio, tiu, tie a potem 
szybko wypowiadamy ( tsia, tsio, tsie, tsiu). Dziewczynki wymyśliły takie dźwięki (  
czubek języka naciskamy  na dole za dolnymi zębami i mocno wypowiadamy - dia, 
dio, diu, die). Dzieci poszły do domu, wspominając swój wesoły dzień.  
 
 
Bajka logopedyczna : ,,Wesoły dzień”- polecana do głosek : ,, s”, ,,z”, ,,c”, ,,dz”. 
 
Piotruś lubił liczyć schody (liczymy czubkiem języka dolne zęby po wewnętrznej 
stronie). Piotruś lubił czystość, więc także lubił sprzątać schody (oblizywanie językiem 
wewnętrznych powierzchni dolnych zębów). 
 W trakcie sprzątania bardzo się ucieszył, ponieważ zobaczył swojego kotka, który wrócił 
właśnie ze spaceru ( dotykanie czubkiem języka wewnętrznych powierzchni dolnych 
siekaczy z równoczesnym wybrzmiewaniem głoski : ,,e”. Weszli razem do domu. 
Kotek zaczął pić mleko. Piotruś zaczął jeść dżem  i  masło czekoladowe ( zlizywanie 
czubkiem języka dżemu  i masła czekoladowego). 
Kotek Piotrusia zaczął śmiesznie się zachowywać, jakby zaczął czyścić sobie zęby po 
jedzeniu. Robił to bardzo śmiesznie. Wyglądało to, tak, jakby wymiatał śmieci ( 
energiczne wyrzucanie czubka języka zza dolnych ząbków ). Chłopiec zaczął bawić 
się papierowymi łódkami pływajacymi w misce z wodą ( dmuchanie na papierowe łódki, 
pływające na wodzie w misce). Kiedy zabawa mu się znudziła zaczął robić ,, burzę” w 
misce z wodą ( dmuchanie przez rurkę do wody, aby tworzyły się pęchęrzyki 
powietrza - zabawa gotowanie wody). 
Piotruś podszedł do lustra i postanowił robić wesołe miny i wesołe dźwięki: ( rozciąganie 
warg do uśmiechu i wymawianie głoski i), (naprzemienny uśmiech z pokazywaniem 
zębów, a następnie ich zasłanianiem  wargami), ( układanie ich do uśmiechu i 
powrót do pozycji neutralnej), ( wydawanie odgłosów z rozciągniętymi kącikami ust 
( kozy - me,me, barana - be,be, kurczątka pi, pi, śmiechu hi, hi, ( pokazywanie 
szerokiego uśmiechu, a następnie ściąganie ust, jak przy głosce u). 
Zrobił jeszcze to: (otaczamy językiem plastikowej słomki do napojów lub słonego 
paluszka ( boki języka unosimy).Po tych ćwiczeniach, wesołych minkach i wesołych 
dźwiękach zrobił się bardzo senny, więc poszedł spać. 


