
 

 SERDECZNIE WITAM RODZICÓW I DZIECI 

 

Zapraszam do wspólnej zabawy i nauki w domu 

 

Wtorek: 21.04.2020 r. 

 

Temat: Gimnastyka buzi i języka 

CELE: Dziecko: 

• usprawnia narządy mowy  
• rozwija percepcję i pamięć wzrokową 
• rozwija zasób słownictwa 
• usprawnia właściwe oddychanie 
• doskonali właściwe posługiwanie się głosem 

 

 

1.Zabawa „Wiewiórka sprząta swój dom” 

W naszej zabawie język to mała wiewiórka, buzia dziecka – to domek 
wiewiórki. 

- Wiewiórka myje drzwi (oblizywanie czubkiem języka szeroko rozwartych 
warg) 

- Wiewiórka myje kąty (kierowanie czubkiem języka w kąciki ust) 

-  Wiewiórka myje ściany (wypychanie policzków językiem) 

- Wiewiórka myje sufit (przesuwanie czubkiem języka po podniebieniu 
twardym) 

- Wiewiórka trzepie dywan (kląskanie) 

- Wiewiórka odkurza (przedłużenie głoski „w”) 

- Wiewiórka myje okna (przesuwanie czubkiem języka po zewnętrznej stronie 
górnych zębów) 



- Wiewiórka jest bardzo zadowolona, ze posprzątała i uśmiecha się 
(rozciąganie warg jak w uśmiechu), zęby zwarte) 

 

2.Zabawa „Śniadanie zajączka” 

W naszej zabawie język to mały zajączek. 

- Zajączek żuje kanapkę (naśladowanie ruchów żucia, zęby zwarte, wargi 
zwarte) 

- Zajączek chrupie marchewkę (otwieranie i zamykanie zębów, usta 
zaokrąglone i wysunięte do przodu) 

- Zajączek oblizuje się (oblizywanie czubkiem języka szeroko rozwartych 
warg) 

- Zajączek oblizuje buzię na górze (kierowanie języka w kąciki ust) 

- Zajączek myje zęby po śniadaniu (przesuwanie czubkiem języka po 
zewnętrznej stronie górnych zębów, wargi szeroko rozwarte) 

- Zajączek jest najedzony, zadowolony i uśmiecha się (rozciąganie warg jak 
do uśmiechu, zęby zwarte). 

 

3.Zabawa „Kózka Mela zaprasza do gimnastyki buzi i języka” 

- otwieramy szeroko usta i wołamy głośno [aaaaa} 

- nasz język to szczotka do zębów. Czyścimy zęby, najpierw dokładnie te na 
górze, a później te na dole. 

- liczymy zęby za pomocą języka. Zaczynamy od góry – buzia szeroko 
otwarta, dotykamy każdego ząbka po kolei. Teraz czas na zęby na dole 

-czas na ziewanie – otwieramy buzię jak najszerzej 

- cukierki – wyobraźcie sobie, że macie w buzi cukierka, pokażcie jak go 
ssiecie, cmokajcie z zadowoleniem. 

 
Pochwalenie dzieci za pracę. 

 



                                                                      Ewa Herzyk- Mojeścik 


