
GIMNASTYKA BUZI 
I JĘZYKAI JĘZYKA



Sportowy dzień Bolka i Lolka

Jak wszyscy sportowcy Bolek i Lolek

wstali wcześnie  i zrobili poranną       
gimnastykę.



*

Najpierw wykonali trzy razy wdech nosem     
i długi wydech buzią.

Potem skakali na jednej nodze, po pięć razy 
na lewej i na prawej(czubek języka dotyka 
na przemian do górnych i dolnych zębów, 
odpowiednio po lewej i prawej stronie).



*Po porannej gimnastyce przyszedł czas na 
śniadanie (żucie ze złączonymi wargami).



*Po śniadaniu poszli umyć zęby                     
( przesuwamy język po zew. stronie 
zębów).



*• Przeszli po równoważni (czubkiem 
języka przesuwamy po krawędziach 
górnych zębów).



*Potem każdy wykonał trzy skoki w dal                 
( język podnosi się w stronę nosa i opada 
na brodę).  



Teraz postanowili rozgrzać aparat 
mowy:

Po każdym ćwiczeniu parskamy jak konie dla 
rozluźnienia mięśni.

• rozciąganie policzków,

• kląskanie,



*• liczenie zębów językiem,

• oblizywanie się,

• język szeroki jak łopata ( przy otwartych 
ustach),



Gdy aparat mowy jest rozgrzany do zabawy 
„Dyrygent i chór” zapraszamy

Chór mówi wiersz  „Siała baba mak” 
dostosowując się do dyrygenta-ręce na dole-

cicho, u góry- głośno

*



Po zabawie na spacer czas, Bolek i Lolek 
zapraszają Was: „Zimne ręce”

Uhu ha, uhu ha, mroźną zimę mamy.

Nasze ręce mocno zmarzły, wiec na nie 
dmuchamy.

Zimne ręce ciągle mamy,Zimne ręce ciągle mamy,

nierozgrzane wcale.

Jeszcze sobie podmuchamy na ten i ten 
palec.

Uhu ha, uhu ha, mroźną zimę mamy.

Żeby ręce nam nie zmarzły, to na nie 
chuchamy.



Sroga zima mocno trzyma, płatków tysiąc leci.
By minęła szybko zima, pilnie ćwiczą dzieci.
UHU HA, UHU HA, dzieci zimę mają.
Zmarzły dzieciom małe noski , więc na nie 

chuchają.
Nie wykonał ktoś zadania, temu zimno będzie.Nie wykonał ktoś zadania, temu zimno będzie.
Nam jest ciepło od chuchania, chociaż zima 

wszędzie. 



*

Jeśli aktorem jak Bolek i Lolek być chcesz,

To ćwiczyć mowę musisz,

Teraz już wiesz!

Ulubione ćwiczenia aktorskie Bolka i LolkaUlubione ćwiczenia aktorskie Bolka i Lolka



Ćwiczenie oddechowe „Syczenie”
Wymawiamy na wydechu głoskę s z jednakową 
głośnością. Następnie robimy to raz głośniej, raz 
ciszej.

*



*Ćwiczenie żuchwy „ Krówka na łące”
Naśladujemy krówkę, która pasie się na łące i ze 
smakiem zjada świeżą trawkę: żujemy, wykonując 
dokładne, wręcz przesadne ruchy żuchwą.



*Ćwiczenie żuchwy „ Koparka”
Naśladujemy pracującą koparkę: opuszczamy 
żuchwę jak najniżej, robimy ruch, jakbyśmy 
nabierali piasek. Powtarzamy ćw. Kilka razy.



*Ćwiczenie żuchwy „ Huśtawka”
Wykonujemy ruchy żuchwa w przód i tył,                      
a następnie na boki.



*Ćwiczenie warg „ Masaż”
Delikatnie przygryzamy górną wargę dolnymi    

zębami, a następnie dolną wargę górnymi zębami.



*
Ćwiczenie warg „ Balonik”
Nadymamy policzki, a usta ściągamy (dla 
urozmaicenia możemy bawić się w baloniki, które 
pękają, gdy „przekłuwamy” policzki palcami.



Ćwiczenie języka „ Małe chomiki”
Udajemy chomika, wypychając językiem raz 
prawy, raz lewy policzek.



Ćwiczenie języka „ Żyrafa”
Naśladujemy żyrafę, wyciągając język wysoko 
do góry tak, jakbyśmy chcieli dotknąć naszych 
nosów.



Ćwiczenie języka „Myjemy zęby”
„Czyścimy” językiem zęby górne i dolne, 
poruszając nim jak szczoteczką i uważając, by 
nie ominąć żadnego miejsca.

. 


