
„WYCIECZKA DO LASU” 
Bajka do ćwiczenia prawidłowej artykulacji lub rozwijania mowy 

 

 
Wersja I – ćwiczenie prawidłowej artykulacji 

Był chłopiec, który miał na imię Szymek (wybór imienia zależy od ćwiczonej głoski). 

Pewnego dnia wybrał się na wycieczkę. 

Pojechał samochodem. Jechał tak: szszszszsz (wydłużony dźwięk). 

Przyjechał do lasu.  

Wysiadł z samochodu i poszedł na spacer. Szedł tak: sz_ sz_ sz_ sz_ (dźwięk 

przerywany - wolne tempo). 

Kiedy znudził mu się taki powolny spacer, pobiegł. Biegł tak: sz.sz.sz.sz. (dźwięk 

przerywany - szybkie tempo). 

Dobiegł do stawu. Znalazł tam łódź. Wsiadł do niej i popłynął.  

Płynął tak: sz~~sz~~sz~~ (dźwięk falujący, imitujący ruch wiosłowania). 

Dopłynął do drugiego brzegu. Wysiadł z łodzi. 

Zobaczył konia. Wsiadł na niego i pojechał. Jechał tak: sz!sz!sz!sz! (dźwięk głośny - 

imitacja jazdy konnej). 

Dojechał do swojego samochodu. Zsiadł z konia. 

Wsiadł do samochodu. Pojechał do domu. Jechał tak: szszszszsz (wydłużony dźwięk). 

 
Wersja II – ćwiczenie umiejętności gramatycznych (dla młodszych dzieci) 

Kto to jest? …….. To jest …. chłopiec (można podpowiedzieć początek zdania)  

Jak chłopiec ma na imię?........ On ma na imię ……. Olek/ Adaś (dziecko może wybrać 

samo, można mu podpowiedzieć, w zależności od indywidualnych możliwości dziecka) 

Olek jedzie na wycieczkę. 

Czym jedzie Olek? ………….. Olek jedzie ……... autem/samochodem (wersja zależna 

od możliwości dziecka). 

Dokąd jedzie Olek? …..     On jedzie ……. do lasu.  

Co teraz robi Olek? ……..  Olek idzie.  

Co teraz robi Olek? ……..  Olek biega.  

Dokąd dobiegł Olek? ………. Olek dobiegł ….. do stawu.  

Co widzi nad stawem?....... On  widzi …. łódź.  

Co teraz robi Olek? ……..  Olek płynie łodzią.  

Dopłynął do drugiego brzegu. Wysiadł z łodzi. Co widzi Olek? ….. On widzi … konia. 

Wsiadł na konia i co teraz robi? …….. Olek jedzie ……na koniu.  



Dojechał do swojego samochodu. Wsiadł do auta/samochodu.  

Co on teraz robi? …..  Olek jedzie  …… do domu. 

Opowiadając bajkę wspólnie z dzieckiem, możemy:  
- zadawać pytania, 
- podpowiadać początek zdania, 
- rysować razem z dzieckiem kolejne elementy bajki, 
- zmieniać dowolnie elementy, dorysowywać własne, 
- zmieniać czas z teraźniejszego na przeszły lub przyszły w zależności od możliwości i umiejętności 

językowych dziecka. 

 
Wersja III – rozwijanie mowy małego dziecka 

 Kto to jest? …….. To jest …. chłopiec (można podpowiedzieć początek zdania  

lub opowiadać całość)  

Jak chłopiec ma na imię?........ On ma na imię ……. Olek/ Adaś (dziecko może wybrać 

samo, można mu podpowiedzieć, w zależności od indywidualnych możliwości dziecka) 

Olek jedzie na wycieczkę. 

Czym jedzie Olek? ………….. Olek jedzie ……... autem    buuuuuuuu 

Dokąd jedzie Olek? …..     On jedzie ……. do lasu.  

Co teraz robi Olek? ……..  Olek idzie    tup tup tup tup  

Co teraz robi Olek? ……..  Olek biega   klap klap klap 

Dokąd dobiegł Olek? ………. Olek dobiegł ….. do stawu.  

Co widzi nad stawem?....... On  widzi …. łódź.  

Co teraz robi Olek? ……..  Olek płynie łodzią    chlup chlup chlup 

Dopłynął do drugiego brzegu. Wysiadł z łodzi. Co widzi Olek? ….. On widzi … konia. 

Wsiadł na konia i co robi? …….. Olek jedzie …………na koniu        ihaha/wio   

(możemy również, np.: kląskać językiem, parskać wargami)  

Dojechał do swojego samochodu. Wsiadł do auta. 

Co on teraz robi? …..  Olek jedzie  …… do domu      buuuuuuuu 

 
Opowiadając bajkę dziecku, dodajemy wyrazy dźwiękonaśladowcze, które ułatwią mu włączenie się  
do zabawy. 
Podobnie, jak w wersji II, przy dostatecznych możliwościach dziecka, możemy:  
- zadawać pytania, 
- podpowiadać początek zdania, 
- rysować razem z dzieckiem kolejne elementy bajki, 
- zmieniać dowolnie elementy, dorysowywać własne, 
- zmieniać czas z teraźniejszego na przeszły lub przyszły w zależności od możliwości i umiejętności 

językowych dziecka. 
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