
   GRUPA „Krasnoludki” 

 
Szanowni Rodzice, zapraszam do wykonywania ćwiczeń z obszaru profilaktyki logopedycznej, 

która ma za zadanie podnosić sprawność narządów artykulacyjnych dziecka. Zachęcam do 

wspólnych ćwiczeń z bajką logopedyczną „W Zoo”.  

Proszę, aby dziecko miało przed sobą lusterko, a rodzic opowiadał bajkę i pokazywał ruchy 

artykulatorów. Zadaniem dziecka jest naśladowanie nas i słuchanie tekstu. Po wysłuchaniu 

bajki zachęcam do wykonania karty pracy. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zapraszam do kontaktu mailowego: 

logopeda@p14.edu.gdynia.pl 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W Zoo 

 

Jest piękny, słoneczny, wiosenny poranek. Krasnoludek wraz z przyjaciółmi Tolą 

i Olkiem wybierają się do Zoo. Już nie mogą się doczekać! 

Gdy tylko dotarli na miejsce, szybko kupili bilety i od razu pobiegli w stronę 

wejścia. Kolejka jest długa, ale warto czekać!  

Kogo spotkają w Zoo? Posłuchajcie uważnie. 

W pierwszej zagrodzie biegają zwierzęta, mają długie szyje i są bardzo wysokie 

– to żyrafy! (język wędruje raz w prawy kącik ust a raz w lewy) 

W następnej zagrodzie dzieci widzą słonie, jakie mają długie trąby (język unosi 

się do nosa). 

W trzeciej zagrodzie widać konie? Niee, to zebry, które mają przepiękne pasy na 

ciele (język opada na brodę). A tam dalej w zagrodzie przy lesie widać jakieś 

psy? Oh nie to nie są psy to przecież wilki, które głośno wyją auuu (naśladujemy 

wycie wilka – auuu, auuu). 

Następnie dzieci powędrowały zobaczyć lwa, który przeciągał się i wygrzewał na 

słońcu, ależ on jest duży i ma bardzo ostre kły (uśmiechamy się). 

Oh, a tam dalej widać małpki, które skaczą w klatkach i nie mogą się doczekać 

aż pójdziemy się z nimi przywitać (posyłamy całusy). Słychać też jakieś 

syczenie, ooo to wąż, ale ma długi język (naśladujemy syczenie węża – sssss).  

Krasnoludek, Tola i Olek bardzo się zmęczyli. Potrzebują przerwy!  

Nagle Tola zobaczyła budkę z lodami, postanowili usiąść sobie na ławce, zjeść 

lody i opowiadać sobie jakie zwierzęta dzisiaj widzieli w Zoo (oblizujemy wargi 

dookoła przy szeroko otwartych ustach). 

 

A jakie zwierzę tobie najbardziej się podobało? 

 

 

 



 

 


