
Bajki logopedyczne, opowiadania, historyjki i zabawy

słowno-ruchowe w procesie terapii logopedycznej

Jedną z najważniejszych umiejętności człowieka jest umiejętność porozumiewania się 

z otoczeniem, czyli odbieranie i pełne rozumienie komunikatów słownych, a także ich 

nadawanie. Cały proces rozwijania i doskonalenia komunikacji językowej dziecka przebiega 

w sposób ciągły i długofalowy. Dlatego też z myślą o dzieciach, które niechętnie wykonują 

żmudne ćwiczenia w tradycyjny, warto zastosować w terapii bajki logopedyczne, 

opowiadania fabularyzowane, historyjki oraz zabawy słowno – ruchowe.

 Bajkowo-zabawowy charakter ćwiczeń pobudza ciekawość dziecka i stymuluje do 

aktywnego udziału w zajęciach. Poprzez zabawę i ruch odreagowują urazy związane

 z trudnościami np. z koniecznością wielokrotnego wykonywania ćwiczeń i kojarzą zajęcia 

raczej z przyjemnością, a nie tylko z nauką. Bajka logopedyczna, opowiadanie czy historyjka 

oprócz tego, że usprawnia narządy mowy dziecka, to również uwrażliwia na różnorodność 

świata dźwięków, mobilizuje do myślenia i poprawnej werbalizacji, przygotowuje do nauki 

czytania.

 

,,Wiosna”

Nadeszła wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków 



 (dziecko naśladuje głosy różnych ptaków). Pewnego dnia Języczek Podróżniczek wybrał się 

do lasu na spotkanie z wiosną.  Jechał na koniu

(dziecko kląska językiem), ciekawie się rozglądając (dziecko unosi język do nosa, sięga do 

ucha lewego i prawego, wysuwa daleko na brodę). Na łące zobaczył bociany  

(dziecko wymawia kle,kle).

Zatrzymał konia na leśnej polanie  (dziecko mówi: prrr). Zsiadł 

z konia, rozejrzał się dookoła (dziecko oblizuje wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, 

wiał delikatny wietrzyk (dziecko wykonuje wdech nosem i powolny wydech ustami). Było 

ciepło i przyjemnie (dziecko uśmiecha się rozchylając wargi). Języczek Podróżniczek 

zobaczył kwitnące kwiaty, nachylił się, powąchał i kichnął (dziecko mówi „aapsik”).



Nagle zauważył przeciskającego się przez zarośla małego jeżyka  

(dziecko przeciska język przez lekko rozchylone zęby). Zrobiło się późno. Języczek wskoczył 

na konia (dziecko mówi hop) i pogalopował do domu (dziecko kląska językiem).

Zwierzęce gadanie

Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce?   KLE, KLE, KLE 

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum?  KUM, KUM, KUM 

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał?  MIAU, MIAU,



Co mówi kura, gdy znosi jajko?  KO, KO, KO 

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku?   KU-KU-RYKU!!

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce?  ME, ME,ME 

Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? MU, MU, MU 

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał?   HAU, HAU, 



Co mówi baran, gdy spać mu się chce?  BE, BE, BE 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć coś chce? Nic! 

Przecież ryby nie mają głosu! :D

ODGŁOSY



Jedzie pociąg fu, fu, fu.

Trąbka trąbi  tru, tu, tu

A bębenek  bum, bum, bum

Na to żabki  kum, kum, kum

Konik człapie człap, człap, człap



Woda z kranu  kap, kap, kap.

Mucha bzyczy  bzy, bzy, bzy.

A wąż syczy  sssssss……..

Baran beczy be, be, be….

A owieczki  me, me, me

Wszystko naraz gadać chce!!!




