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Bajki logopedyczne 

 
„INDNIANIE” 

 

Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi 
dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki) i żonami (cmokając całujemy 
palce lewej ręki). Wsiadają na swoje konie i jadą (kląskanie) przez most (usta jak 
do U) i przez prerię (usta jak do I). Konie zmęczyły się ( parskają ) i dają znak, że 
chcą pić: ihaha, Ihaha...Indianie zatrzymują konie: prrr.. prr....Konie piją (ruchy 
języka z dołu do góry, naśladujące picie zwierzęcia). Nagle Indianie zobaczyli 
zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli rozpalić ognisko. Nie 
mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno dmuchać, żeby ognisko 
się rozpaliło (dmuchanie w złączone ręce. Upiekli na ogni 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). Wsiedli na nie i pojechali przez 
prerię a potem przez most. Wrócili do wioski witając się ze swoimi dziećmi i 
żonami. 
 

„ŚNIADANIE 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. Idzie wyboistą ścieżką (przesuwamy językiem po zębach) 
rozgląda się w prawo i lewo. Próbuje wyczuć gdzie jest dziupla z miodem (kilka 
razy wdychamy powietrze nosem, a wydychamy ustami) stanął przed wysokim 
drzewem. Spojrzał w górę (językiem dotykamy górnej wargi) i zobaczył dziuplę, 
z której wypływał pyszny miodzik. Kubuś 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) i wsuną łapkę ponownie 
i znowu ja oblizał. Podczas jedzenia Puchatek pobrudził sobie pyszczek. Teraz 
próbuje go wyczyścić. Oblizuje wiec 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. Zszedł z drzewa i ruszył w drogę 
powrotną. Musiał iść tą samą wyboistą dróżką (dotykamy czubkiem języka do 
każdego ząbka na górze i na dole), więc gdy doszedł do swojego domku był 
bardzo zmęczony (wysuwamy język na brodę i dyszymy). Położył się do łóżeczka 
i zasnął (chrapiemy). 
 



ĆWICZENIA SŁUCHOWE 

stanowią bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia 

rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego (tzw. słuchu 

mownego). Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka. 

ĆWICZENIA SŁUCHOWE DLA DZIECI MŁODSZYCH: 

1. „ Co słyszę?” – dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i nasłuchują, rozpoznają odgłosy dochodzące z 

sąsiedztwa, ulicy. 

2. „ Zgadnij, co wydało dźwięk?” – uderzanie pałeczką w szkło, metal, kamień, drewno itp. Toczenie 

różnych przedmiotów po podłodze (np. piłki, kasztana, kamienia), rozpoznawanie odgłosu przez 

dzieci. 

3. Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie – groch, 

kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp. 

4. Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą szklanką, o 

szklankę z woda, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, przelewanie wody (z wysokości, z 

niska), drapanie po szkle, papierze, stole. 

5. Rozpoznawanie głosu, szmeru, źródła dźwięku – miejsca, kierunku, odległości, ilości dźwięków 

(dużo- mało), głośności (cicho – głośno). 

6. Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika. 

7. Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, kaczki, gęsi itp. 

8. Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru, traktora itp. 

9. Rozpoznawanie po dźwięku różnych urządzeń domowych, np. odkurzacz, mikser, suszarka, pralka 

itp. 

ĆWICZENIA SŁUCHOWE DLA DZIECI STARSZYCH: 

1. Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. (stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek, klaszczemy tyle 

razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu). 

2. Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie,  

3. Nazywanie obrazków – dziecko kończy wyraz po pierwszej sylabie wypowiedzianej przez  rodzica, a 

potem odwrotnie – dziecko zaczyna. 

4. Dzielenie na sylaby imion dzieci (na początku łatwych). 

5. Wyszukiwanie imion dwu- i trzysylabowych. 

6. Rozpoznawanie określonej sylaby w rozsypance sylabowej, np. ba, pa, ta,da, la, ra. 

8. Wyszukiwanie imion rozpoczynających się  od samogłoski, następnie od podanej spółgłoski. 



 

9. Wydzielanie spółgłosek nagłosowych przez przedłużanie nagłosu, np. ssssamolot,  szszszafa.  Przy 

pomocy ilustracji – wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają sia na daną głoskę. 

10. Wydzielanie spółgłoski wygłosowej. 

11. Dzielenie na głoski łatwych a następnie coraz trudniejszych słów. 

12. Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej 

Dodatkowo: 

http://logopeda-krakow.pl/zabawy-logorytmiczne 

 

 

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu  drogą mailową, do dzielenia się  informacjami na temat zdalnego 

nauczania. Zachęcam do przesyłania zdjęć dzieci podczas wykonywania ćwiczeń,  a w razie 

problemów do zadawania pytań.  Pozdrawiam  Monika Zimmer 

 

http://logopeda-krakow.pl/zabawy-logorytmiczne

