
Pakiet zadań logopedycznych 

„DZIEŃ DZIECKA Z                                           

KUBUSIEM PUCHATKIEM” 

 

 

 

Pierwszy czerwca dzień radosny 

kwitną kwiatki, słońce świeci... 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

życzę Tobie sercem całym 

moc uśmiechu i radości 

szczęścia, zdrowia, pomyślności. 



 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia: 

- usprawniania motoryki narządów mowy (gimnastyka buzi i języka), 

- rozwijania grafomotoryki (umiejętność rysowania, pisania - ćwiczenia 

przygotowujące rękę do nauki pisania), 

- doskonalenia funkcji słuchowych, umuzykalniania, 

- wzbogacania słownictwa; 

• Zestaw zadań jest obszerny a ich wykonywanie z dzieckiem lub samodzielnie przez 

dziecko ma przede wszystkim być dobrą zabawą. Wybór ćwiczeń należy do Państwa i 

Waszych dzieci. Pakiet można podzielić na kilka etapów lub wykonać tylko wybrane 

zadania. Nie wykonujemy naraz wszystkich zadań! Życzę przyjemnej zabawy ☺ 

• Wybór należy do Państwa i Waszych pociech. 

 

Opis zadań: 

1. Wprowadzenie do tematu  

 

• Dzień Dziecka tradycyjnie obchodzony jest 1 czerwca. Dzień ustanowiony został w 

1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla 

upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie 

Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach 

członkowskich ONZ. 

 

• Z pewnością znacie Kubusia Puchatka i jego przyjaciół ze Stumilowego lasu ☺      

Dziś z okazji Dnia Dziecka Kubuś Puchatek postanowił pobawić się z Wami.   

 

 

2.  Usprawnianie motoryki i kinestezji narządów mowy. 

• Czytamy dziecku bajkę i wykonujemy wspólnie ćwiczenia buzi i języka –                  

(załącznik nr 1) – dla ułatwienia dziecku kontrolowania ułożenia narządów 

artykulacyjnych we właściwy sposób możemy ćwiczenia wykonywać przed lustrem. 

 

    3.  Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.  

 

• Przypomnij sobie naszą misiową piosenkę i spróbuj zaśpiewać i pokazać: 

 



Prawa łapka – pokazujemy prawą rączkę 

lewa łapka – pokazujemy lewą rączkę 

ja jestem niedźwiadek – wskazujemy na siebie 

prawa nóżka – pokazujemy prawą nogę 

lewa nóżka - pokazujemy  lewą nogę 

a to jest mój zadek – klepiemy się po pośladkach 

lubię miodek – masujemy brzuszek 

kocham miodek – masujemy brzuszek 

zabiorę  go pszczółkom – machamy rączkami, pokazując jak pszczółki latają 

prawą łapką, lewą łapką – wyciągamy rączki przed siebie jakbyśmy chcieli coś 

sięgnąć 

albo wciągnę rurką – rączki przykładamy do buzi na wzór rurki, usta układamy w 

dziubek; 

 

 

4.   Umuzykalnianie + motoryka duża – czas na Kubusiową piosenkę ☺ 

 

* ćwicz z Kubusiem 

https://youtu.be/LUhapiC-Reo 

 

Umuzykalnianie + ćwiczenia buzi i języka  - umieszczamy odrobinę miodu na 

talerzyku – zadaniem dziecka jest zlizanie miodu językiem, a następnie oblizanie ust)  

* jeśli dziecko nie lubi miodu lub ma alergię, możemy zastąpić go jakimś innym 

smakołykiem – np.: dżemem, kisielem, czekoladą… 

 

*miodek mniam mniam 

https://youtu.be/BGOsS8ENBM8  

 

 

5. Ćwiczenie językowe – powtórz wierszyk. 

W pierwszym wagonie olbrzymie słonie. 

Dalej żyrafy, lisy, niedźwiedzie, 

a na samym końcu pyszny tort jedzie. 

Zające z miną uśmiechniętą wołają: 

"Dziś jest Twoje święto...", 

Jadą do Ciebie życzenia, jadą! 

 

6. Ćwiczenie oddechowe  – potrzebne będą: ilustracja tortu (załącznik nr 2) lub 

szkic jeśli nie maja Państwo możliwości wydrukowania załącznika oraz kilka 4-6 

https://youtu.be/LUhapiC-Reo
https://youtu.be/BGOsS8ENBM8


prostych pasków papieru jako świeczki, do umieszczenia na torcie za pomocą 

słomki. 

 

7. Koncentracja uwagi słuchowej, ćwiczenia pamięci, wzbogacanie słownictwa –

odgadnij Kubusiowe zagadki; 

• Czytamy zagadki dotyczące  Kubusia Puchatka; zadaniem dziecka jest podać 

prawidłową odpowiedź - (załącznik nr 3).  

 

*załączniki poniżej 

 
Życzę wesołej zabawy☺ i miłego świętowania!  

 
 

 
 

                                                                                                                         Logopeda 
Anna Maria Kurek 



Załącznik nr 1 

Gimnastyka buzi i języka ☺ 

 Dzień Dziecka z  Kubusiem Puchatkiem 

 

Nadszedł długo wyczekiwany Dzień Dziecka.  Kubuś Puchatek i jego przyjaciele ze 

Stumilowego Lasu postanowili zorganizować sobie przyjęcie. Krzyś zajął się przyrządzeniem 

tortu. W wielkiej misce ubił pianę z jajek (wykonujemy obroty językiem, najpierw w prawo, 

później w lewo), dodał do niej mąkę (wysuwamy wąski język jak najdalej do przodu) i proszek 

do pieczenia (wysuwamy wąski język jak najdalej do przodu). Następnie całość przełożył do 

blaszki i wstawił do piekarnika (wypychamy dolne zęby językiem). Kiedy ciasto było już 

gotowe Krzyś posmarował je masą miodową (przesuwamy językiem po podniebieniu od 

zębów w kierunku gardła i z powrotem).  

Kangurzyca przygotowała koszyk wypełniony po brzegi przysmakami (robimy z języka 

„koszyk” – boki i przód języka unosimy do góry tak, aby na środku powstało wgłębienie). 

Królik zabrał duży koc (wysuwamy szeroki język na brodę), a Prosiaczek z Maleństwem 

kolorową piłkę do zabawy ( nabieramy powietrze i zatrzymujemy je chwilę w buzi nadymając 

policzki).  

Kiedy wszystko było już gotowe wyruszyli na leśna polanę (wypowiadamy: tup, tup). 

Podążając leśnymi ścieżkami obserwowali skaczące po gałęziach drzew wiewiórki z 

puszystymi ogonkami (dotykamy czubkiem języka na przemian górnych i dolnych zębów 

zaczynając od lewej strony). Kiedy dotarli na leśną polanę rozłożyli koc (wysuwamy szeroki 

język na brodę). Zmęczeni drogą rozsiedli się wygodnie na kocu i zabrali się do jedzenia 

pyszności z koszyka (naśladujemy rzucie- jakbyśmy naprawdę coś jedli).  A na deser 

podzielili na kawałki pyszny tort i jedli za smakiem (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).  Po 

posiłku przyszedł czas na wesołą zabawę z piłką. Przyjaciele podzielili się na dwie drużyny i 

rozegrali mecz ( językiem wypychamy policzki, naprzemiennie, buzia lekko otwarta). Każdej 

drużynie udało się zdobyć po dwa gole, więc mecz zakończył się remisem i wspólnym 

okrzykiem HURA!  

Kiedy zaczęło się ściemniać, pozbierali swoje rzeczy z leśnej polany i  z uśmiechem na 

twarzy (uśmiechamy się bardzo szeroko nie pokazując zębów) udali się w drogę powrotną do 

domów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

Odgadnij zagadki 

• Z powodu swojego niewielkiego wzrostu jest bardzo strachliwy. Jest jednym z 

najmniejszych mieszkańców Stumilowego Lasu. (Prosiaczek) 

• Kłapouchy ciągle go gubi. (ogon) 

• Jak miał na imię chłopiec - przyjaciel Kubusia?   (Krzyś) 

• Ulubione jedzenie Misia o Małym Rozumku. (miód) 

• Gdzie mieszkał Kubuś i jego przyjaciele?  (Stumilowy Las) 

• Ulubione zajęcie Tygryska. (brykanie) 

• Jakiego koloru bluzkę nosi Kubuś? (czerwonego) 

• Najmądrzejszy ptak, jeden z przyjaciół Kubusia Puchatka. (sowa) 

• Jest bardzo pracowity. Całe dnie spędza w swoim przydomowym  ogródku pilnując 

swoich marchewek. Bardzo nie lubi gdy tygrysek bryka po jego grządkach. (Królik) 
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