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Dzień dobry przedszkolaki! 

Zapraszam Was do wspólnego czytania z rodzicami i ćwiczeń buzi razem z bajką 

logopedyczną 

 

„Pan Języczek na wsi”  

Nastała wiosna. Za oknem  grzeje już coraz mocniej. Pan Języczek 

postawił udać się na wycieczkę. Słyszał od Pana Nosa, że na wsi wszystkie 

zwierzęta wyszły już do zagrody. Pan języczek nieśmiało wyjrzał ze swojego 

domku, spojrzał w prawo (przesuwamy czubek języka w prawą stronę), później w lewo 

(przesuwamy czubek języka w lewą stronę), w górę (podnosimy czubek języka w górę) i w 

dół (opuszczamy czubek języka). Był już gotowy. Podróżował przez wysokie  

(mówimy HOP HOP HOP a następnie uderzamy czubkiem języka o podniebienie), pływał po 

 (przesuwamy ruchem okrężnym czubek języka po wargach od wewnętrznej 

strony) aż dotarł na miejsce. Najpierw przywitał go miły , który 
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uśmiechnął się szeroko pokazując swoje zęby  (uśmiechamy się 

pokazując zęby) a później prychnął na nowego gościa (prychamy).Pan Języczek 

nieco się przestraszył (robimy przestraszoną minę) i odwiedził małą .  

przywitała języczka (mówimy chrum chrum) i pokazała mu jak lubi bawić 

się w  (nabieramy powietrze w policzki, trzymamy i lekko je opukujemy) o jaka 

miła zabawa! Lecz nagle, ktoś zapomniał zamknąć drzwiczki od zagrody i 

wszystkie uciekły głośno becząc ( BE,BE,BE), wybiegł za nimi 

i jego  głośno szczekając (HAU, Hau) zagonili z powrotem 

ale czy wszystkie wróciły? Policzmy je (Liczymy górne zęby dotykając je czubkiem języka). 

Na szczęcie są wszystkie!. A kto tak chrupie ? To mały ! 
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Zobacz jak przesuwa noskiem!  (przesuwamy wargi i nos raz w prawo raz w lewo). Chyba 

bardzo mu smakuje (mówimy głośno Mniam, mniam). Nie tylko  ma 

swoją porę obiadową. Już z oddali słychać głośne mlaskanie  

(przesadnie naśladujemy mlaskanie, przyklejamy cały język do podniebienia i odrywamy), 

która z wielką ochotą przeżuwa trawę. Co za ciekawe zwierzęta, białe a w

. Ile  ma ta krowa? (czubkiem języka robimy kropki na 

podniebieniu). Zmęczony Pan Języczek, wrócił do domu. Ah co za ciekawa 

przygoda! Ale co to? Zdjęcia, które zrobił podczas wycieczki wypadły mu z 

i zupełnie się pomieszały!  A tak chciał je wkleić do albumu! Może 

pomożesz mu i ułożysz je w odpowiedniej kolejności? 
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