
 

SERDECZNIE WITAM RODZICÓW I DZIECI 
 

Zapraszam do wspólnej zabawy i nauki w domu w ramach rewalidacji 

 

Środa: 29.04.2020 r. 

 

Temat: Ćwiczenia języka, warg i policzków w ramach rewalidacji 

CELE: Dziecko: 

• usprawnia narządy mowy  
• rozwija percepcję i pamięć słuchową 
• rozwija zasób słownictwa 
• doskonali wyrazistość wypowiedzi 

 

Dzieci słuchając czytanych bajek wykonują ćwiczenia usprawniające narządy 
mowy. 
 
1.Mała Myszka 

Wczesnym rankiem mała myszka Myszka wyszła ze swojej norki na 
poszukiwanie przygód (język wysuwamy daleko do przodu). Rozgląda się 
ciekawie dookoła (język oblizuje szeroko otwarte usta). Zastanawia się w 
którą stronę iść na spacer: w lewo czy w prawo. Poszła w lewo i weszła do 
gęstego lasu. Rozgląda się (oblizywanie warg). Patrzy w górę na rosnące 
drzewa (do nosa) i w dół na mięciutki mech (na brodę). W oddali słychać 
odgłosy leśnych ptaków. Mała myszka próbuje je naśladować: kukukukuku-
tak kuka kukułka, huuhuu, huuhuu –teraz słychać sowę; puk, puk –to dzięcioł 
stukający w drzewo. Po krótkiej wędrówce Myszka doszła na polanę poczuła 
się zmęczona i głodna. Wyjęła z torby śniadanie i zaczęła je jeść ( 
naśladujemy ruchy żucia). Po śniadaniu Myszka oblizuje wąsik(górna warga) 
oraz ząbki (górne i dolne zęby) zrobiło się późno i Myszka postanowiła wrócić 
do domku. A tam czekała na nią niespodzianka. Przyszli do niej goście: kurka 
(kokoko), żabka (kum, kum), i kaczuszka (kwa, kwa) Myszka powitał ją 
serdecznie (cmokając całujemy palce obu rąk) poczęstowała ich herbatą. Ale 
picie było gorące, wiec goście musieli mocno dmuchać, aby je ostudzić 
(dmuchamy). Gdy nastał wieczór goście pożegnali się i poszli do domu 
(cmokamy palce). Myszka poszła do łazienki, aby się umyć. Umyła zęby i 



wypłukała usta (nabieramy powietrza i poruszamy policzkami). Potem ubrała 
piżamkę i poszła spać (chrapanie). Dobranoc Myszko! 

2.Na wiejskim podwórku 

Na wiejskim podwórku mieszkała mała świnka – Pyzia (naśladujemy odgłos 
świnki). Była ona bardzo ciekawa wszystkiego, co się wokół niej dzieje 
(otwieramy szeroko buzię i językiem oblizujemy wargę górną i dolną, robiąc 
koło), dlatego też postanowiła sprawdzić, co robią inne zwierzątka i wybrała 
się na spacer. 

Na łące spotkała krowę, która jadła smaczną trawę (naśladujemy ryk krowy i 
ruszamy ustami, tak jakbyśmy coś przeżuwali). Niedaleko krowy, na polanie, 
hasał koń Larus razem ze swoim małym źrebaczkiem (kląskamy, jak konie). 
Świnka przywitała się ze zwierzątkami i poszła dalej, kiedy doszła do lasu, 
usłyszała wołanie sowy (naśladujemy sowę u-hu-u-hu). Zdziwiła się, bo 
przecież sowy w dzień śpią, jednak ta powiedziała jej, że obudził ją dźwięk 
wozu strażackiego, który jechał w stronę podwórka świnki (na przemian 
rozciągamy wargi i-o-i-o, można głośno –potem coraz ciszej).  

Pyzia bardzo się wystraszyła i pobiegła do swojego domu (dyszymy jak w 
trakcie męczącego biegu, wysuwamy język, otwieramy usta). Kiedy świnka 
dobiegła na miejsce okazało się, że strażacy gasili pożar kurnika, biedne 
kurki rozbiegły się po całym podwórku, głośno gdacząc (naśladujemy kurki 
ko-ko), a gospodarz pędził za nimi, usiłując je wszystkie policzyć (otwieramy 
buzię i liczymy języczkiem wszystkie zęby u góry i na dole). Na szczęście 
wszystko dobrze się skończyło, wszystkie kury się znalazły. 

Gospodarz podziękował strażakom za pomoc, a jego córka przesłała na 
pożegnanie buziaki (cmokamy, ściągając mocno wargi). Pyzia była taka 
zmęczona, że położyła się w swojej ulubionej kałuży i zasnęła, głośno 
chrapiąc (otwieramy usta i chrapiemy). 

 

 
Pochwalenie dzieci za pracę. 

 

                                                                      Ewa Herzyk- Mojeścik 


