
 

Świąteczne zabawy logopedyczne 

 

Boże Narodzenie  
bajka logopedyczna 

 

Poproś dorosłego o przeczytanie bajeczki – słuchając, wykonuj ćwiczenia buzi i 

języka. 

 Pada za oknem śnieg (dotykamy czubkiem jeżyka różnych miejsc na 

podniebieniu), jest mroźno (robimy motorek z warg lub wypowiadamy: „brrrr”). 

Zbliża się Boże Narodzenie. Tatuś idzie na targ, by kupić choinkę. Wybiera 

najwyższe drzewko (próbujemy czubkiem języka dotknąć nosa), które ma bardzo 

dużo gałęzi (liczymy gałęzie – dotykamy czubkiem języka wszystkich zębów po 

kolei). 

Tymczasem mamusia przygotowuje w kuchni pyszne świąteczne ciasto 

(oblizujemy wargi ruchem okrężnym). Najpierw do miski  (robimy z języka miskę – 

boki języka unosimy do góry, tak by na środku powstało wgłębienie) wsypuje 

mąkę, cukier i masło (wysuwamy i wsuwamy język do buzi), następnie rozbija 

cztery jajka (cztery razy kląskamy). Wszystkie składniki miesza (obracamy 

językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera (przesuwamy językiem po 

górnych i dolnych zębach). Wkłada ciasto do piekarnika. Pięknie pachnie podczas 

pieczenia (wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy buzią). Kiedy już się upiekło, 

mamusia ozdabia je polewą czekoladową (przesuwamy czubkiem języka po 

podniebieniu w przód i w tył). Po udekorowaniu ciasta, mamusia lepi pierogi z 

kapustą i grzybami (lepimy pierogi – dolna wargę nakładamy na górną i 

odwrotnie) oraz smaży rybę (robimy rybi pyszczek). 

Wszystko już przygotowane do wieczerzy wigilijnej. Cała rodzina spotyka 

się przy kolacji i składają sobie życzenia (puszczamy buziaczki). Panuje świąteczna 

atmosfera, wszystkie potrawy zostały już zjedzone (oblizujemy się, bo były 

pyszne), prezenty rozpakowane (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów). 

Wszyscy domownicy śpiewają kolędy (śpiewamy w różnym tempie: „la, la la, lo, 

lo, lo, le, le, le”, pamiętając, by czubek języka wznosił się za górne zęby).  

 

 

 

Tańczący aniołek  
ćwiczenie oddechowe 

 

Pokoloruj i wytnij aniołka. Przeciągnij nitkę na głowie aniołka, tak by powstała 

zawieszka. Trzymając za sznurek, dmuchaj na aniołka z całej siły. Zobacz, jak 

pięknie tańczy! Po skończonej zabawie możesz zawiesić go na choince. 

 

                  
 

 

opracowała Małgorzata Steć, logopeda 



 

Choinka 
ćwiczenie oddechowe 

 

Pokoloruj choinkę i bombki. Następnie wytnij bombki i za pomocą słomki do picia 

„zawieś” je na choince. Pamiętaj, aby na czubku słomki „przykleiła się” i 

utrzymała na chwilę kolorowa bombka. Wtedy szybciutko przenieś ją na choinkę. 

Wesołej zabawy!   

 

 

 
 

 

 
opracowała Małgorzata Steć, logopeda 
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