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GIMNASTYKA 

Na początku jest rozgrzewka, 

Językowa wprzód wywieszka. 

Cały język wyskakuje, 

Wszystkim nam się pokazuje. 

W dół i w górę, 

W lewo, w prawo. 

Pięknie ćwiczy! 

Brawo! Brawo! 

Język wargi oblizuje, 

Pięknie kółka wykonuje. 

Popatrzymy do lusterka, 

Jak się język bawi w berka. 

Kto spróbuje z miną śmiałą 

Zwinąć język w rurkę małą? 

Może uda się ta sztuczka. 

Trzeba uczyć samouczka. 

 

Ćwiczę często  

i dokładnie,  

bo chce mówić 

bardzo ładnie! 



KATAR  
 

Spotkał katar Katarzynę- A psik! 

Katarzyna pod pierzynę- A psik! 

Sprowadzono wnet doktora- A psik! 

„Pani jest na katar chora”- A psik! 

Terpentyną grzbiet jej natarł- A psik! 

A po chwili sam miał katar- A psik! 

Poszedł doktor do rejenta- A psik! 

A to właśnie były święta- A psik! 

Stoi flaków pełna micha- A psik! 

A już rejent w michę kicha- A psik! 

Od rejenta poszło dalej- A psik! 

Bo się goście pokichali- A psik! 

O tych gości znów ich goście- A psik! 

Że dudniło jak na moście- A psik! 

Przed godziną jedenastą- A psik! 

Już kichało całe miasto- A psik! 

Aż zabrakło terpentyny- A psik! 

Z winy jednej Katarzyny- A psik! 

 

ŚMIECHOLANDIA 
 

W Śmiecholandii, państwie małym,  

słynnym w świecie prawie całym,  

ludzie śmieją się tu wszyscy, 

obcy, krewni, inni bliscy. 

Śmieją się panowie w kapeluszach na głowie: ho ho ho. 

Śmieją się panie grube jak banie: ha ha ha. 

Śmieją się chłopcy mali bigbitowcy: ha ha ha. 

Śmieją się dziewczynki piękne jak malinki: hi hi hi. 

Śmieje się staruszka wprost do twego uszka: he he he. 

Wszędzie słychać śmiech wesoły, 

w sklepie, w biurze, wokół szkoły, 

w banku, w barze i w taksówce, 

w kinie, w szkole, na klasówce. 

Śmieją się panowie… 

Śmiech rozlega się wokoło, 



wszędzie w kraju jest wesoło, 

tak się głośno śmieją wszyscy, 

krewni dalsi oraz bliscy. 

Śmieją się panowie… 

W Śmiecholandii tak dzień cały, 

różne śmiechy rozbrzmiewały, 

ludzie tu weseli byli,  

wciąż ze śmiechem sobie żyli. 

Śmieją się panowie… 
 

Dziecko nabiera przez otwartą buzię dużo powietrza i na jednym wydechu jak 

najdłużej naśladuje śmiech męski-rubaszny; kobiety- jasny; chłopięcy- wesoły, 

hałaśliwy; dziewczęcy- piskliwy; staruszki. 

 

UŚMIECH SŁONECZKA 
 

Na pierzastą chmurkę złote słonko zerka, 

ma wielką ochotę pobawić się w berka. 

Śmieje się słoneczko od ucha do ucha,  

ząbki zaciśnięte by nie wpadła mucha. 

Humorzasta chmurka, choć słonko się śmieje, 

narzeka okropnie, że słaby wiatr wieje. 

Śmieje się słoneczko od ucha do ucha,  

ząbki zaciśnięte by nie wpadła mucha. 

Biedroneczkę w kropki zobaczyło słonko 

i prosi radośnie: „pobaw się biedronko”. 

Śmieje się słoneczko od ucha do ucha,  

ząbki zaciśnięte by nie wpadła mucha. 

Chowa się pod listki mała biedroneczka, 

a słonko za chmurkę i nie ma słoneczka. 

Śmieje się słoneczko od ucha do ucha,  

ząbki zaciśnięte by nie wpadła mucha. 

 

Dziecko naśladuje uśmiech słoneczka tzn. uśmiecha się od ucha do ucha tak, 

aby było widać zaciśnięte zęby trzonowe. 

 

WIATRACZEK 
 

Wietrzyk wieje mocno na wiatraczek mały,  

żeby mu się skrzydła szybko obracały. 

Gdy lekko zawieje, choć skrzydłem porusza, 



jednak do obrotu wolnego go zmusza. 

Teraz wieje silniej na wiatraczek mały, 

by znów jego skrzydła szybciej wirowały. 

Gdy lekko zawieje, choć skrzydła porusza, 

znowu do obrotu wolnego je zmusza. 

Gdy zawieje silniej, wiatraczek wiruje, 

szybko skrzydełkami dumnie wymachuje. 

Bardzo prosty wniosek z ćwiczenia wynika, 

wie już o nim Ola, Maciek, Dominika. 

Kiedy wszystkie dzieci mocno tak dmuchały, 

to skrzydła wiatraczka szybciej wirowały. 

Ale kiedy dzieci dmuchały leciutko, 

wirował wiatraczek długo i wolniutko. 

Wniosek jest wie taki, prędkość wirowania, 

zależy z pewnością od siły dmuchania. 

 

Pomoce: kolorowy wiatraczek dla każdego dziecka. Dzieci nabierają przez usta 

dużo powietrza, a następnie mocno lub leciutko dmuchają na skrzydełka 

wiatraczka. 
 

PORZĄDKI BABY JAGI 

Pewnego dnia Baba Jaga, która mieszkała w buzi robiła wielkie porządki. 

Najpierw umyła dokładnie ściany ( przesuwamy język w stronę policzków                         

w środku buzi – kilka razy). Podłoga też była brudna, więc umyła ją bardzo 

dokładnie ( przesuwamy językiem w kierunku dolnych dziąseł ). Potem umyła 

okna na górze ( zęby górne ). Najpierw umyła je na zewnątrz, a potem od środka 

( język wędruje po zewnętrznej stronie zębów, a potem po wewnętrznej ). 

Następnie zeszła na parter, bo tam okna też były brudne  ( język wędruje jak 

powyżej, ale po dolnych zębach ). Potem umyła schody prowadzące do domu  

i komin ( język wysuwa się w stronę dolnej wargi i na brodę, a następnie                    

w stronę wargi górnej i do nosa – kilka razy ). Na koniec wytrzepała dywany                   

( poruszanie wyciągniętym językiem ).  Po skończonych porządkach Baba Jaga 

była bardzo zmęczona zrobiła sobie herbatę, ale była bardzo gorąca, więc 

musiała dmuchać ( ściągnięcie warg i naśladowanie dmuchania ). A po tym 

położyła się spać i głośno chrapała ( naśladowanie chrapania ). 
 

 

 

 

 

 

 



ŻEGLARZ 
 

Pewnego dnia języczek wybrał się nad jezioro ( kląskanie ). Zobaczył 

łódkę, otworzył kłódkę ( otwieramy usta ), wsunął kluczyk ( język na brodę )  

i już gotowe! Wsiadł do łódki ( kląskanie ), chwycił prawe, potem lewe wiosło  

( ruch wahadłowy języka do kącików ust ) i jeszcze raz wzmocnił chwyt                            

( powtórzyć ćwiczenie ). Wiosłował na zmianę prawym i lewym wiosłem 

(wypychanie prawego i lewego policzka ). Zmęczył się, więc chwilę odpoczął. 

Spojrzał w górę ( język dotyka górnej wargi ), zobaczył długi sznur łabędzi                     

( oblizywanie górnej i dolnej wargi ). Postanowił policzyć ptaki ( liczenie 

górnych i dolnych zębów ). Nieco dalej nadciągały ciemne obłoki ( oblizywanie 

podniebienia ). Języczek bał się, że dopadnie go deszcz. Postanowił wracać. 

Wiosłował prawym i lewym wiosłem ( wypychanie prawego i lewego policzka), 

co chwilę ocierając pot z czoła ( dotykanie górnych i dolnych dziąseł ). Dopiero 

wtedy zauważył przy łódce silnik. Odłożył wiosła ( oblizywanie górnej i dolnej 

wargi ) i włączył silnik ( brrrrrr ) i szczęśliwie dopłynął do brzegu. 

 

MALARZ 
 

Języczek postanowił zostać malarzem. Otworzył okno, wyjrzał przez nie  

i schował się ( otwieramy szeroko usta, wysuwamy język na brodę i chowamy 

go ). Nie wierzył, że tak pięknie świeci słońce. Postanowił malować. Nieśmiało 

namalował kropeczkę w lewym, potem prawym kąciku ust ( usta szeroko 

otwarte ). Bardzo mu się podobały, więc namalował kropeczkę na górnej potem 

dolnej wardze ( usta szeroko otwarte ). Odpoczął chwilkę i powtórzył to samo 

innymi kolorami. Kropeczki były gotowe i nasz malarz zamaszystym ruchem 

malował linie na górnej, potem dolnej wardze ( oblizywanie górnej i dolnej 

wargi ). Zmienił kolor i podobne linie namalował na górnych i dolnych zębach              

( oblizywanie górnych i dolnych zębów ). Przyjrzał się i po namyśle narysował 

na każdym ząbku jeszcze kropeczkę ( liczenie górnych, potem dolnych zębów ). 

Wypychając prawy, potem lewy policzek namalował kolorowe kółeczka. Po 

chwili wrócił do linii malując podniebienie ( usta szeroko otwarte ). 

Zadowolony ze swej pracy czyścił pędzel ( szybkie ruchy języka między 

ściśniętymi wargami ). Popatrz uważnie do lustra. Widzisz uśmiechniętą buzię? 

Wspaniale, obrazek gotowy!  

 



OSIOŁEK 

Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał 

ranek, osiołek się zbudził, bardzo szeroko otworzył swoją buzię                                      

i ziewał (ziewamy). Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do 

pyska (otwieranie i zamykanie ust) i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). Po swoim 

śniadaniu osiołek oblizuje ząbki, żeby były czyste – każdy ząbek po 

kolei(przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do 

podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać(przesuwamy językiem po 

podniebieniu). Osiołek po swoim jedzeniu biega po polance (kląskanie), a ruchy 

te naśladuje język – raz w górę (język do nosa), raz w dół (język na brodę, buzia 

szeroko otwarta). Zmęczony osiołek podchodzi do strumyka i pije wodę (język 

zwinięty w rurkę). Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie myje każdy 

ząbek (język przesuwamy po wewnętrznej i po zewnętrznej ścianie zębów) oraz 

policzki (językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków). 

 

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 ); 



- bocian ( kle kle kle ), lecący do swego gniazda, by nakarmić swoje 

pisklęta ( pi pi tiu tiu pi pi tiu tiu ); 

 czasem zaglądały w jego progi.    

Czekał dom tęsknie na właściciela, na przyjazną ludzką rękę, co by jego 

rany zaleczyła. Ale miały dni, czas niczym w zegarze biegł nieubłaganie  (tik 

tak tik tak ), a on tak trwał w zapomnieniu i z ogromnej góry spoglądał na 

okolicę, czy aby ktoś nie nadchodzi. Spoglądał na łąkę, na której ponad 

kwiatami latały pszczoły ( bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ), na kołyszące się na wietrze 

kłosy wysokiej trawy (trawa unosi się do góry, a potem wraca na dół. Dziecko 

otwiera szeroko usta i porusza językiem tak, jakby się huśtał - w górę i w dół, od 

dolnego do górnego wałka dziąsłowego), na kumkające w sadzawce żaby ( kum, 

kum lub kła, kła; rech, rech – rytmizowanie mowy ), na wronę co dzień 

wylatującą z pobliskiego lasu, by na łące odnaleźć coś pysznego do schrupania  

( kra kra kra ). Czekał. Aż wreszcie przyszedł ten wspaniały dzień, kiedy 

zarośniętą wąską ścieżynką na górę, wspinał się człowiek. Wędrowiec 

zmęczony widocznie długą podróżą głośno sapał ( dziecko udaje bardzo 

zmęczone, wysuwa język jak najdalej i dyszy ). 

 

      Obydwaj - człowiek i dom, nie różnili się zbytnio. Człowiek odzież miał 

potarganą i połataną, włosy na głowie zmierzwione wiatrem ( szszszszsz ) 

i wzrok zasępiony. Ujrzał dom stojący na wzgórzu i uśmiechnął się leciutko, 

sam do siebie - To moje schronienie na dziś - pomyślał. Jutro ruszę dalej  

w świat ( dziecko naśladuje kroki wędrowca - tup tup tup ) . Taki już ze mnie 

wędrowiec, taki mój los. Dobrze, że choć dziś mam jakiś dach nad głową, gdyby 

tak w nocy padał deszcz ( kap kap kap ) - Podszedł bliżej i długo przyglądał się 

chałupince.  

- Oj! Dobre schronienie to nie jest. Wiatr hula ( szszszsz...), tak na zewnątrz, jak 

i pewnie w środku - Ale, że był bardzo znużony, legowisko sobie z trawy 

wymościł i usnął. A gdy spał, nieproszeni goście zjawili się na progu. Rudy lis - 

Wszędziełazik poczuł zapach człowieka i zaciekawiony zagląda do środka. 

Zdziwił się opornie, bowiem dawno już nikt tutaj nie zaglądał! ( ooo... lis udaje 

zdziwienie – dziecko otwiera usta najszerzej jak potrafi ). 

- Jestem domem, muszę bronić mojego mieszkańca - pomyślał domek i choć mu 

to wiele wysiłku sprawiło, aby drzwi przymknąć - poruszył przerdzewiałymi 

zawiasami  ( wrrrrrrr....) i lisek jak niepyszny musiał się do lasu wynieść. 

Domek odetchnął z ulgą ( uffffff.....), że udało mu się wyprosić nieproszonego 

gościa. 



Wiatr przelatywał obok ( szszszsz...) i jak co wieczór, chciał pohasać 

sobie i okiennicami potrzaskać. Ale zdumiony zatrzymał się, gdy zobaczył, jak 

domek bez jego pomocy, okiennice przymyka ( klap klap ). 

- Jestem domem - Tu śpi człowiek, nie wpuszczę cię do środka wietrze.  

Chmury zasłoniły księżyc i przyniosły z sobą deszcz. Bębnią krople po 

dziurawym dachu ( kap kap kap ), do środka chcą się dostać. 

- Jestem domem i choć dach dziurawy, muszę osłonić mego mieszkańca - 

Całym wysiłkiem, tak resztki dachu nagiął, aby osłonić człowieka. 

Kiedy nastał świt człowiek otworzył oczy. Wyszedł przed dom i patrzy na 

blask wschodzącego słońca. - Ładnie tutaj - pomyślał sobie - Choć kilka dni tu 

się zatrzymam, odpocznę trochę. Dom obszedł dookoła, stare narzędzia znalazł  

i je ogląda. Na dom popatrzył i żal mu się zrobiło - ten dom, taki jak ja - 

pomyślał –serce zaczęło mu szybciej bić ( pik pik pik ) - ja sam... on sam. 

Zostanę tutaj, raźniej nam będzie we dwóch. Najpierw drzwi naprawił stukając 

gdzie trzeba znalezionym młotkiem ( dziecko próbuje zamienić język w młotek 

i uderza o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa ),                     

w dachu dziury pozatykał. Później nawiasy zreperował w oknach. Najtrudniej 

było z szybkami, bo rozbitych już się nie da posklejać. Ale i na to znalazł 

sposób. Nazbierał jagód rosnących w lesie, poszedł na dół, do miasta i za 

sprzedane jagody, nowe szyby kupił. Radość w nim rosła ( hip, hip - okrzyk 

radości ), że swój mały kącik na ziemi znalazł i choć ubogi, ale przecież mu 

przyjazny. Dzień mijał za dniem, a mała chałupinka nabierała nowego blasku. 

A i człowiek wyglądał teraz inaczej. Biednie, ale czysto ubrany, dziury                          

w ubraniu zacerowane, a na twarzy radosny uśmiech. Człowiek z czasem 

wprowadził do domku kilka zwierząt, bo przecież życie ze zwierzętami na łonie 

natury jest o wiele bardziej przyjemne i tak, niebawem w gospodarstwie byłego 

wędrowca pojawiło się: kilka kur ( ko ko ko ko - cofanie języka, mówienie 

rytmiczne), uparty osioł ( ija, ija…), krowa ( muuu...- wydłużanie fazy 

wydechowej, wysuwanie warg do przodu ), koń ( kląskanie językiem 

lub ihahaha... - gimnastyka języka i warg ), koza ( meee... - wydłużanie fazy 

wydechowej, rozciąganie warg w uśmiechu) i pies ( hauł, hauł - wzmocnienie 

akcentu ). Po jakimś czasie swoje schronienie odnalazł tutaj także kot Łaciatek  

( miau - wzmacnianie melodii mowy ). I tak już zostało. Czuli się razem dobrze. 

Człowiek z domem - a dom z człowiekiem.  

WESOŁEJ ZABAWY 

 

 


