
Pakiet zadań logopedycznych  

 

Wygibajtus językowy 
 

• Pakiet zadań zawiera ćwiczenia z zakresu: 

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

- rozwijania motoryki małej (motoryka dłoni – ćwiczenia sprawności dłoni i palców 

- doskonalenia koncentracji wzrokowej i słuchowej; 

- wzbogacania słownictwa; 

- doskonalenie umiejętności stosowania form gramatycznych; 

- doskonalenia artykulacji; 

 

• 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 ☺ 

Opis zadań: 

1. Rozwijanie funkcji słuchowych, usprawnianie motoryki narządów mowy  – wierszyk 

„Wyliczanka” (załącznik 1): 

 

*Posłuchaj wierszyka i wykonaj ćwiczenia.   

 

     2. Rozwijanie funkcji wzrokowych i słuchowych, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie 

umiejętności stosowania form gramatycznych, słownictwa – czytanka wyrazowo-obrazkowa 

(zał.2) 

 

 

    3.  Usprawnianie motoryki małej  

* labirynt + kolorowanka (załącznik 3)-wybór własny. 

Zadaniem dziecka jest rozwiązanie labiryntu i pokolorowanie obrazka; 

 

 5.  Doskonalenie artykulacji, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie pamięci:  - wierszyki 

„łamiące języki” ☺ ; (załącznik 4) 

Wybieramy wierszyk, zgodnie z oznaczeniem głosek, które utrwalamy z dzieckiem 

(*oznaczenia znajdują się w lewym górnym rogu);  

Zadaniem dziecka jest powtarzanie treści wierszyka oraz pokolorowanie ilustracji lub 

samodzielne narysowanie obrazka tematycznego. 
 

Życzę wesołej zabawy ☺ 
 

 
                                                                                                                         Logopeda 

Anna Maria Kurek 
 
 



Gimnastyka buzi i języka                                                                                                        Załącznik  1 

 „Wyliczanka”                                                                                                              
Grażyna Wasilewicz 

Na raz – cmoknij ustami z każdej strony 

Przesuwamy wargi w prawo i w lewo, następnie cmokamy. 

I pokaż ząbki zadowolony 

Mocno wyszczerzamy zaciśnięte zęby w szerokim uśmiechu. 

Na dwa – prowadź języczek tam i z powrotem 

Przesuwamy język po podniebieniu w kierunku gardła i z powrotem. 

I popij mleko, jakbyś był kotem 

Wykonujemy szybkie, krótkie ruchy języka w przód, w górę i w tył. 

Na trzy – twój język drepcze do brody 

Wysuwamy język na brodę. 

Teraz zrób rurkę, napij się wody 

Robimy z języka rurkę i „wciągamy” przez nią powietrze. 

Na cztery – policz dokładnie ząbki dolne 

Dotykamy czubkiem języka kolejno dolnych zębów. 

I długo wąchaj kwiatki polne 

Długo wciągamy powietrze nosem i wypuszczamy ustami. 

Na pięć – zrób duże koła w buzi 

Kręcimy językiem po zębach z szeroko otwartą buzią. 

I ziewnij mocno, jakbyś się budził 

Ziewamy szeroko otwartą buzią. 

Na sześć – powietrze w policzki weź 

Nabieramy powietrza i przytrzymujemy je na chwilkę w policzkach. 

Na siedem i osiem – spróbuj położyć język na nosie 

Wysuwamy język w kierunku nosa. 

Na dziewięć i dziesięć – wyprężaj język niczym grzbiet kota 

Unosimy grzbiet języka, a czubek przyciskamy do dolnych zębów. 

I sam wymyślaj dalej ćwiczenia, 

Gdy tylko przyjdzie ci na to ochota ☺ 



Załącznik  2 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik  3 

 



  

 



Wierszyki „łamiące języki” ☺                                                                           

źródło: A. Paszkiewicz „Językowe wygibasy” 

 

*sz/ż/cz 

Żabka 

 

Choć to się nieczęsto zdarza, 

Przyszła żabka do lekarza. 

Narzekała, że nie może 

Dłużej w żabim być kolorze. 

Lekarz skargę jej rozważył, 

Coś tam mierzył, coś tam ważył, 

Po czym żabkę – daję słowo!- 

Przemalował na różowo. 

 

 

           

Załącznik  4 

 

 

 



Wierszyki „łamiące języki” ☺                                                                           

źródło: A. Paszkiewicz „Językowe wygibasy” 

*sz/ż/cz/ 

Wróżka 

W mej szufladzie, obok łóżka, 

Mieszka sobie śliczna wróżka. 

Czasem spełnia me życzenia, 

Gdy mnie w różne rzeczy zmienia. 

Lecz jaczęściej proszę wróżkę 

O wierszyki pod poduszkę. 

Każdy skrzętnie zapisuję 

I w książeczkach publikuję.  

 

 

 

 

 

Załącznik  4 

 

 



Wierszyki „łamiące języki” ☺                                                                           

źródło: A. Paszkiewicz „Językowe wygibasy” 

*s/z 

 

Bzycząca łąka 

 

Łąka lśni od srebrnej rosy, 

Bzyczą w trawie gzy i osy. 

Wraz z osami bzyczą bąki. 

-Bzyk, bzyk – niesie się od łąki. 

Bzyczą bzygi oraz pszczoły, 

Sto komarów, trzmiel wesoły… 

Hałasują niesłychanie. 

Czas więc skończyć rymowanie. 

 

 

 

Załącznik  4 

 

 

 

 

 



Wierszyki „łamiące języki” ☺                                                                           

źródło: A. Paszkiewicz „Językowe wygibasy” 

*s/z/c/dz 

Placek 

 

Z pieca Jacka zniknął placek. 

Bardzo się tym zmartwił Jacek. 

Wezwał władzę: - Niechaj władza 

Na przestepcę się zasadza! 

Bada władza resztki placka, 

Ślad wskazuje zas na Wacka, 

Więc – jak sądzę – cały placek 

Z pieca skradł Jackowi Wacek. 

 

 

 

 

Załącznik  4 

 

 

 

 



Wierszyki „łamiące języki” ☺                                                                           

źródło: A. Paszkiewicz „Językowe wygibasy” 

*r 

Fruwające pranie 

 

Brykał wicher wśród pagórków, 

Porwał pranie z grubych sznurków. 

Pofrunęły w dal rajstopki 

I skarpetki w barwne kropki. 

Odfrunęły z wiatrem swetry, 

Kurtka, dres i ciepłe getry, 

Para spodni, stare futro… 

W co ja się ubiorę jutro?! 

 

 

 

 

Załącznik  4 

 

 

 

 



Wierszyki „łamiące języki” ☺                                                                           

źródło: A. Paszkiewicz „Językowe wygibasy” 

*r 

Awantura 

 

W ZOO straszliwa awantura: 

Tygrys wygryzł w klastce pręty! 

A gdy w pretach wielka dziura, 

Tygrys wszystkich gryzie w pięty. 

Kangur w torbie ukrył stopy, 

Ryś skrył łapy w piórkach ptaka, 

Zaś dozorca wdział rajstopy, 

Po czym prędko dał drapaka. 

 

 

 

 

Załącznik  4 

 

 

 



Wierszyki „łamiące języki” ☺                                                                           

źródło: A. Paszkiewicz „Językowe wygibasy” 

*k/g 

Kogut i kura 

 

Kogut pragnął zabrać kurę 

Na ogromną, stromą górę. 

Rzekła jej krótko: -Proszę kury, 

Warto świat oglądać z góry. 

Widać kurnik, grządek rzędy… 

Trzeba piórka ruszyc z grzędy. 

Kura na to: - To głupota! 

Prędzej zniosę jajko z błota! 

 

 

 

 

Załącznik  4 

 

 

 



Wierszyki „łamiące języki” ☺                                                                           

źródło: A. Paszkiewicz „Językowe wygibasy” 

*k/g 

Kolce Gapcia 

 

Jeżyk Gapcio kolce zgubił 

I okropnie go to gnębi, 

Gdyż swe grube kolce lubił. 

Bez nich wkrótce się zaziębi! 

Pogrzebałam krótką chwilkę 

W mym krawieckim przyborniku. 

Wziełam igły, jakąś szpilkę… 

Będzie kolców miał bez liku. 
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