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Autorzy: 
 Logopeda - Urszula Czyszewicz  i Dzieci z Przedszkola nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” w Warszawie 



„Rysowane ćwiczenia buzi i języka” to projekt logopedyczno - plastyczny zrealizowany na zajęciach 

logopedycznych w Przedszkolu nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” w Warszawie w grupach 4-6 latków w roku szkolnym 2018/19. 
  
 Pomysł narodził się podczas pracy  z dziećmi w gabinecie, które bardzo chętnie ćwiczyły buziaki korzystając z różnych 
dostępnych pomocy: gotowych obrazków,  książek, zdjęć czy stron internetowych. Dzieci same zapragnęły narysować swoje ćwiczen ia 
buzi i języka. I zrobiły to! Do każdej ilustracji został dodany krótki opis, jak można wykonać dane zadanie. I tak powstały  rysunkowe, 
kolorowe zabawy logopedyczne w obecnej postaci. 
 
 Ten krótki i prosty projekt ma służyć jako inspiracja: 
- nauczycielom - na zajęciach podczas zabaw traktowanych jako elementy profilaktyki logopedycznej, 
- dzieciom i rodzicom - jako ciekawa, alternatywna forma kontynuowania ćwiczeń logopedycznych  z dzieckiem w domu.  
 
  „Rysowane ćwiczenia buzi i języka”   to propozycje zabaw, które mają na celu usprawnianie i kształtowanie 
prawidłowej pracy aparatu artykulacyjnego czyli  buzi i języka.  Warto ćwiczyć codziennie, wybierając parę zabaw  z podanych 
propozycji. Każde zadanie należy wykonywać kilka razy. Ćwiczenia można odtwarzać w formie elektronicznej lub wydrukować.  
  

Udanej  zabawy!     
 
 
 
 
 
Prace naszych Przedszkolaków są  własnością Przedszkola nr 154 i bez zgody placówki nie zezwala się na powielanie i publikowanie 
obecnego pliku w celach komercyjnych czy na stronach internetowych. 









MYSZKA 
Myszka ma wąski, szpiczasty nosek. Wysuń złączone usta mocno do przodu                                  
i naśladuj myszkę. Złączonymi ustami poruszaj na boki, w górę i w dół, „narysuj” 
kółeczko.  
 







CHOMIK 
Chomiki lubią wypełniać swoje policzki jedzeniem. Pokaż, jak robi chomik.   
Wypychaj na przemian językiem swoje policzki.  Usta trzymaj zamknięte. 









FARBY  
Farbami i pędzlem można namalować piękne obrazy.  Twój języczek jest jak 
pędzelek. Otwórz szeroko buzię i namaluj na podniebieniu kółka, kreski, 
kropki. Pomaluj też policzki. 





























WYŚCIGÓWKI 
Zaraz auta rozpoczną wyścig BRRUMM  BRRUMM. 
Ustaw swój język za górnymi zębami i zjedź nim w stronę gardła 
po podniebieniu. 


