
Logopedyczne bajki na wakacje : 

 

Chory krasnoludek 

 Krasnalek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł pan doktor 

- Jak się masz krasnalku? 

Krasnalek kaprysi, ziewa, nie chce jeść, nie chce pić. Chyba się przeziębił: 

- Ziewa szeroko z opuszczoną nisko dolną szczęką: (aaaaaaaaaa) 

- Nie chce jeść i bardzo chudnie: (wciąganie policzków) 

- Kaszle: (z wysuniętym na zewnątrz językiem) 

- Chętnie ssie smoczek: (naśladowanie odruchu ssania) 

- Bardzo marudzi: mmmm (murmurando) 

Wzywamy pogotowie, pogotowie jedzie: eo, eo, au, au, ay, ay, iu, iu, yu, yu 

Pan doktor zaleca: 

- Płukanie gardełka (gulgotanie) 

- Połykanie pastylek (naśladowanie połykania) 

- Oglądanie gardła w lusterku (podczas wymawiania samogłosek) 

Krasnalek zmęczony zabiegami ziewa (szeroko), ziewa i usypia: 

- Chrapie (na wdechu) 

- Chrapie (na wydechu) 

Budzi się . Będzie brał inhalacje: 

- Zaciska na przemian dziurki nosa (w tym czasie oddycha wolną dziurką) 

- Wdycha powietrze nosem - wydycha ustami. 

Krasnalek czuje się już lepiej- sprawdza czy gardło go jeszcze boli 

Trzyma ręką gardło i wymawia sylaby (przy szeroko otwartych ustach): 

ga go ge gu gy 

ka ko ke ku ky 

oko eke uku aku 

ago ego ugu ogo 

ga go ge gu gy 

Zdrowy krasnoludek ma apetyt, zamyka usta i żuje coś smacznego (naśladowanie 

żucia).Po posiłku krasnal dostał czkawki: 

Ap-ap, op-op, up-up, ep-ep, yp-yp, ip-ip. 

Kiedy czkawka minęła postanowił pobawić się kolorowymi skrawkami papieru, 

które zdmuchiwał z blatu stołu. Papierki frunęły daleko, bo krasnal dmuchając 

na nie mówił: pa, po, pe, pi, pu, py (moment zwarcia przy p przedłużyć). Kiedy 

buzia mu się zmęczyła postanowił dmuchać na papierki przez nos. 

 
 



 

 



WYJAZD NAD MORZE 

Zając Cezary i miś Gabryś wygrzewali się na słońcu. Był upalny 

lipcowy dzień. 

– Och, jak miło – westchnął Cezary i przeciągnął się na kocu. 

– Nie lubię lata – narzekał miś (Przesuwamy złączone usta raz w prawo, raz 

w lewo) – jest ciepło – ufff... – duszno – ufff... – i nudno (Robimy smutną 

minę: układamy usta w podkowę). Podczas upałów zawsze robię się senny 

(Szeroko ziewamy). 

– Hmmm... – zastanowił się Cezary (Unosimy język do góry i na kilka 

sekund przyklejamy go do podniebienia). – Może masz ochotę na małą 

wycieczkę? 

– Ooo... tak! – wykrzyknął uradowany miś. – Bardzo chętnie! Tylko 

dokąd?  (Dotykamy czubkiem języka raz prawego, raz lewego kącika ust). 

– Na przykład nad morze – zaproponował zając. 

– Ojej! Nigdy nie widziałem morza. Jak ono wygląda? Czy jest duże? 

– Tak, ogromne (Szeroko otwieramy buzię) i bez ustanku szumi 

– szszsz... szszsz... szszsz... 

– Naprawdę? – zdziwił się miś. – W takim razie już idziemy. 

– Ha, ha, ha – serdecznie zaśmiał się Cezary. – Misiu, morze jest 

daleko. Nie zdołasz tam dojść. 

– Hmmm... Jak się tam dostaniemy? – zastanawiał się miś (Rozchylamy 

lekko usta i bardzo szybko machamy językiem od prawego do lewego kącika 

ust). – Może poprosimy o pomoc konika Kasztanka? On ma bardzo 

mocne kopytka (Energicznie klaszczemy językiem o podniebienie, naśladując 

tętent koński). 

– Nic się nie martw, Gabrysiu. Pojedziemy nad morze pociągiem. 

– Właśnie, pociąg! Nie pomyślałem o nim! (Robimy zawstydzoną minę: 

zęby łączymy, dolną wargę opuszczamy). 

– Biegnij do domu, misiu. Jutro rano wyruszamy – zarządził zając. 

– Hurra, hurra! – zawołał uszczęśliwiony miś i szybko pobiegł do 
 



BAJKA O SAMOTNYM DOMKU 

Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, daleko, daleko stąd, 

na szczycie góry, stała mała drewniana chałupinka. Dziurawy dach 

przepuszczał krople deszczu (kap, kap, kap,...), okiennice zawieszone na 

jednym zawiasie - smętnie zwisały w dół i poruszane delikatnym 

wiatrem (szszszszszszsz.... – dziecko podnosi język do dziąseł) zamykały się i 

otwierały (dziecko udaje otwieranie i zamykanie okiennic. Dziecko otwiera usta najszerzej 

jak może i zamyka je), szybki wybite, a w drzwiach nawet klamki nie było. 

Kto w nim dawniej mieszkał, tego nikt nie wiedział. Dom stał 

samotny, opuszczony i tylko co odważniejsze leśne zwierzęta, takie 

jak: 

- wilk (ułuuu - wydłużanie fazy wydechowej z wargami wysuniętymi i zaokrąglonymi 

do przodu); 

- niedźwiedź (m..., mruczenie - długa faza wydechowa); 

- dzik (chrum..., udając ryjek dzika dziecko wysuwa obie wargi do przodu); 

a także te nieco mniejsze, ale znacznie zwinniejsze: 

- mysz (pi, pi, pi - akcentowanie rytmu mowy, ćwiczenie warg); 

jak i również przelatujące w okolicy domku ptaki: 

- dostojny dzięcioł ( stuk puk, stuk puk ); 

- strachliwa kukułka (ku ku ku ku); 

- ciekawski wróbel (ćwir ćwir ćwir); 

 


