
Ćwiczenia logopedyczne 

 

Dzień dobry! W tym tygodniu przygotowałam dla Państwa i Państwa pociech materiał 

językowy do przeczytania. Możliwe są dwa warianty do wyboru: bajka logopedyczna lub 

wiersz. Do przeczytanej treści są również pytania, na które dzieci będą musiały odpowiedzieć.  

 

Bajka logopedyczna 

Agnieszka Nożyńska-Demianiuk 

„Smutna zebra” 

 

Zebra Zuzanka zazwyczaj bawiła się wesoło ze zwierzętami w ZOO. Ale teraz stała ze 

zwieszonym ogonkiem, zapominając o zabawie. 

- Zuzanka! – zawołał suseł. – Znalazłem skarb! – I pokazał jej spinkę. 

- E tam, skarb! – Zebra się skrzywiła. – Ten straszny ząb! 

- Ząb Cię straszy? – spytał zdumiony suseł.  

- Ząb to nie strach na wróble! – uśmiechnęła się zebra. – Ugryzłam pestkę i teraz ząbek jest 

rozchwiany. 

- W zamku borsuków jest dentysta! – oznajmiła mama zebry. – Zaraz zamówię nam wizytę.  

- Oj, nie! – Zebra zaczęła płakać. 

Z gałązki zsunęła się salamandra i popełzła w stronę Zuzanki.  

- Zobacz, pajączki! – szepnęła. 

Zdumiona Zuzanka ujrzała pająka posłańca. Snuł nić z supełkami, którą przywiązał do… zęba 

zebry! Drugi spryciarz wysunął kolejną nitkę, potem następną. Nitki zostały drugimi końcami 

przywiązane do powozu z konikami polnymi, który stał na gałązce brzozy. Pająk zagwizdał, 

dając sygnał do jazdy i koniki zaczęły kłusować.  

Nagle rozległ się pisk: 

- Auu! – to zebrze wysunął się mleczny ząbek.  

Odtąd zebra Zuzanka nie ma zmartwień i znów skacze wesoło po ZOO.  

 

1. Kto był głównym bohaterem historii? 

2. Jakie zwierzęta występowały w bajce? 

3. Jak miała na imię główna postać i gdzie mieszkała? 

4. Co się stało głównej bohaterce? 

5. O czym była ta bajka? 



Wiersz logopedyczny 

Beata Bonik 

„Dzień dobry, zwierzątka!” 

 

Witam pana, panie kocie! 

Co pan robi tam na płocie? 

Może zejść by pan już chciał? 

Miau – miau – miau! 

Miau – miau – miau! 

 

Panie piesku! Panie psie! 

Chcę przywitać z panem się! 

Czy zjeść kość pan chęć by miał? 

Hau – hau – hau! 

Hau – hau – hau! 

 

Witam pani, pani kurku! 

Lśni u pani każde piórko! 

Elegancja – to jest to! 

Ko – ko – ko! 

Ko – ko – ko! 

 

Cześć kurczaczki! Cześć maluszki! 

Macie tłuste żółte brzuszki! 

O czym kurczak śni, gdy śpi? 

Pi – pi – pi! 

Pi – pi – pi! 

 

Mój kogutku – pomalutku! 

Czemu grzebiesz tam w ogródku? 



Czy nie lepiej ci w kurniku? 

Kukuryku! Kukuryku! 

 

Indor! Kłaniam się indorze! 

Każdy cię podziwiać może! 

Kroczy godnie pan jak król! 

Gul – gul – gul! 

Gul – gul – gul! 

 

Panie gąski! Witam panie! 

Jadły panie już śniadanie? 

Teraz kąpiel marzy się? 

Gęgęgę! Gęgęgę! 

 

Pani kozo – co za broda! 

Czy to jakaś nowa moda? 

U nas brody goli się! 

Meee! Meee! Meee! 

Meee! Meee! Meee! 

 

O – dzień dobry, panie świnki! 

Dziś szczęśliwe macie minki! 

Dobrze wam się w błotku śpi? 

Kwi – kwi – kwi! 

Kwi – kwi – kwi! 

 

Panie koniu – witam pana! 

Pan się pasie tu od rana? 

Biega szybciej pan niż ja! 

I – ha – ha! I – ha – ha! 



Witam byka! Jakie rogi! 

Czemu byk jest taki srogi? 

Ach – zmykajmy, ile tchu! 

Muuu! Muuu! Muuu! 

Muuu! Muuu! Muuu! 

 

O! Pan baran! Witam pięknie! 

Pan się wilka nie przelęknie! 

Takie rogi – to się wie! 

Beee! Beee! Beee! 

Beee! Beee! Beee! 

 

1. Jakie zwierzątka pojawiły się w wierszu? 

2. Jakie odgłosy zwierząt pamiętasz z wiersza? 

3. Jaki odgłos wydaje pies, kogut, koza i byk? 

4. Które zwierzę robi „Gul – gul – gul!”, „Pi – pi – pi!”, „Gęgęgę” i „Beee! Beee! 

Beee!”? 

5. Gdzie można spotkać zwierzęta wymienione w wierszu? 


