
1) Gimnastyka buzi i języka 

- wykonujemy ćwiczenia zawarte w wierszu pt. Język lubi gimnastykę (Autor: Dorota 

Szczekot) 

 

Język lubi wyginanie 

Buzia śle buziaki                                                                                      (wysyłamy buziaki) 

Ćwiczcie więc panowie, panie 

I drogie dzieciaki 

  

Język wspina się do nosa                                                      (wyciągamy język w stronę nosa) 

Później liże brodę                                                                (wyciągamy język w stronę brody) 

Teraz w uchu brzęczy osa                                                (udajemy osę i powtarzamy  s…….) 

I w drugim też może 

  

Język lubi być pędzelkiem 

I malować sufit 

Maluj więc swe podniebienie,                                            (malujemy sufit w buzi językiem) 

Policzki – jak lubisz                                                                ( czyścimy językiem policzki) 

  

Język lubi być miotełką 

Zamiata podłogę 

Szoruj więc z energią wielką 

Za ząbkami w dole                                                  (zamiatamy językiem za dolnymi zębami) 

  

Język lubi być piłeczką 

Skacze z dołu w górę 

Od dna jamy do wałeczka 

W ścianie robi dziurę                                 ( język podskakuje raz za górne żeby raz za dolne) 



2) ćwiczenie oddechowe: 

Na kartkę nanosimy rozwodnioną farbę akwarelową  (robimy  niewielką plamę). Za pomocą 

słomki dmuchamy na plamę tak, aby powstał fantazyjny kleks. Pamiętamy o nabraniu 

powietrza nosem a wydmuchaniu  go ustami. Ćwiczenie należy powtórzyć z różnymi 

kolorami farb.  

3) ćwiczenie oddechowe- kto dmuchanie dalej 

Kartkę papieru drzemy na pionowe paski. Robimy z nich papierowe kulki, niedużych 

rozmiarów.  Siadamy przy stoliku blisko siebie. Zadanie polega na dmuchnięciu na kulkę tak 

mocno, aby pofrunęła daleko. Wygrywa ta osoba, której kulka poleciała dalej. Pamiętamy o 

nabieraniu powietrza nosem a wydmuchiwaniu ustami!  

Wersja II – mecz – Siadamy przy stoliku naprzeciwko siebie. Dalej dmuchamy na papierowe 

kulki , ale teraz zadanie polega na strzelaniu sobie nawzajem goli.  

4) ćwiczenie fonacyjne 

Rodzic czyta wierszyk a dziecko uzupełnia go odgłosami zwierząt. 

„W chlewiku mieszka świnka, 

i trąca ryjkiem drzwi, 

gdy niosą jej jedzenie 

to ona ………….                           ( kwi kwi kwi) 

Opodal chodzi kaczka, 

co krzywe nóżki ma, 

ja mówię jej „dzień dobry” 

a ona …………………                 ( kwa, kwa, kwa) 

Na drzewie siedzi wrona, 

co rano trochę zła, 

gdy pytam „jak się miewasz”? 

to ona ……………………              ( kra, kra, kra) 



Przed budą trzy szczeniaczki, 

podnoszą straszny gwałt, 

ja mówię „cicho pieski”! 

a one ……..’’                                ( hau, hau, hau) 

 

 

 

 


