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Temat: Motyl Teofil ogląda domy sąsiadów. 

Cele: 

• Usprawniam wszystkie ruchome narządy artykulacyjne 

• Doskonalę ruch pionizujący język 

Przebieg: 

1. Dziecko słucha opowiadania i wykonuje ćwiczenia buzi i języka. 

Był pogodny dzień. Motyl Teofil obudził się wczesnym rankiem i ziewnął przeciągle 

(ziewamy szeroko i przeciągamy się). „Chyba pozwiedzam dziś okolice i sprawdzę, jak i 

gdzie mieszkają moi sąsiedzi” – pomyślał. Posłuchajcie uważnie, jakie i czyje domy 

widział Teofil podczas swojej wyprawy.  

Najpierw motyl rozpostarł swoje piękne skrzydła (szeroki język unosi się na górną 

wargę) i poleciał wysoko, żeby zobaczyć, jak mieszkają ptaki. Ptasie domy to gniazda 

(próbujemy zrobić gniazdko z języka – język płaski, lekko uniesione boki i przód 

języka). Ptaki budują je wysoko, na gałęziach drzew (czubek języka unosimy wysoko – 

buzia otwarta, a czubek języka dotyka dziąseł za górnymi zębami). „Za wysoko” – 

pomyślał motyl. „Nie podoba mi się ten dom, poszukam innego”. Nieopodal znalazł 

gawrę. Gawra to dom niedźwiedzia. Buduje ją w głębi gęstego lasu (język porusza się po 

dnie jamy ustnej między tylnymi zębami). Najczęściej jest to jaskinia, miejsce 

niewidoczne dla ludzi (język dotyka policzków po obu stronach wewnątrz jamy 

ustnej). Ten dom także nie podobał się motylowi. Poleciał więc dalej. Mały jeż szuka 

wygodnego miejsca do spania na ziemi, wśród liści, igieł i mchu (język dotyka 

wszystkich dolnych zębów). A dzięcioł (czubek języka stuka o podniebienie) i 

wiewiórka (górne zęby delikatnie masują dolną wargę) szukają sobie mieszkania w 

dziupli, wysoko na drzewie. Dziupla to mały, okrągły otwór w pniu drzewa (wargi 

układają się w kształt koła). Jeszcze inny dom ma pies – to buda. Psia buda ma podłogę, 

sufit, ściany (język porusza się w różnych kierunkach góra – dół, lewo – prawo). Jak 

myślicie, czy w którymś z tych domów mógłby zamieszkać nasz motyl Teofil? 

 



2. Połącz domy z ich właścicielami. Nazwij domy i ich mieszkańców. Czy wszystkie 

zwierzęta znalazły domki? 

 

 

 


