
Wierszyki przydatne do wykorzystania w zabawach i 
ćwiczeniach logopedycznych 

Czarna kaczka ta, dużo dzieci ma, 
Klapie, klapie lapeczkami, Biega, 
biega z kaczątkami, Kwa, kwa, 
kwa, kaczka ta. 

Dwa malutkie misie chcą zatańczyć 

dzisiaj 
Hopsa, hopsa, dana, dana, 
Tańczą misie dziś od rana 

Dwa malutkie misie tańczą z nami 
dzisiaj. 

Hop, hop! - Piosenka dzwoni! 
Hop, hop! - Skacze konik. 
Hop, hop! - Zgrabnie wcale. 
Hop, hop! - Ha dwa cale! 
Hop, hop! - Siadl na pączek! 
Hop, hop! - Jaki rączy! Hop, 
hop! - No już skończył -siadł. 

Pada, pada deszcz, 
Wieje, wieje wiatr. 
Pada, pada deszcz 
Wieje, wieje wiatr. 
Błyskawica grzmot 
Błyskawica grzmot 
Słońce i tęcza. 

Kiciu, kiciu, kiciu miła 
powiedz kiciu, gdzieś ty była? 

- Miau, miau w ogródeczku, 
mian, miau przy pieseczku. 

Kiciu, kiciu, kiciu mila, gdzieś 
ty bródką umoczyła? 

- Miau, miau w komóreczce 
miau, miau na półeczce. 
- Tbs ty mleko piła z miski? 
A psik, kiciu, idź na myszki! 

Leci, leci pszczoła 

do Wojtaszka czoła. 
Wojtek śpi 
Leci, leci osa 

do Wojtaszka nosa. 
Wojtek śpi 
Leci, leci mucha 

do Wojtaszka ucha. 
Wojtek śpi 
Leci bąk tłuściutki 
do Wojtaszka bródki 
- A Tuś mi! 

Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne do wymowy głosek s, z, c, dz.  

Ćwiczenie oddechowe: 

• cofnij lekko kącik ust, wysuń do przodu język i mocno dmuchnij na przyklejoną do niego bibułkę 
tak, aby drgała. 

Ćwiczenie warg: 

• przesuń ściągnięte wargi raz w prawo, raz w lewo - tak jak króliczek, 

• nałóż wargę górną na dolną i odwrotnie,  

• ściągnij wargi - jak ptaszek dzióbek, następnie rozciągnij je jak żabka, 

• powiedz: a, następnie e. 

Ćwiczenie języka: 

• wysuń język z jamy ustnej w linii prostej do przodu, najpierw wąski jak żmija, a następnie szeroki  
jak łopata, 

• ułóż szeroki język na dolnej wardze (boki dotykają kącików ust) - tak jak wysunięta szuflada. 


