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Odgadnij zagadki.  

Po odgadnięciu każdej wykonaj ćwiczenie zapisane 

pod rysunkiem. 

 

 

 

1. Co to za pojazd, mały lub duży,  

Bardzo potrzebny do szybkiej podróży? 

Nie jest to tramwaj ani autobus, 

Może nim jechać tylko pięć osób. 

 

 

2. Co to za domek? Mieszkają w nim rybki,  

w środku jest woda, dokoła ma szybki? 

 

 

3. Pod wodą pływa, 

Choć nie jest to ryba. 

 

 

4. Gdyby nie ono, byłoby ciemno, 

Żółte, okrągłe, wisi nad Ziemią. 

 

 

5. Co to za owoc żółty, wygięty, 

Wygląda bardzo podobnie jak księżyc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Małe, na nóżce, rosną przy ziemi, 

Można je zbierać w lesie w jesieni. 

 

 

7. Rosną na łące, kwitną w lecie, 

Zobaczyć je możesz czasem w bukiecie. 

 

 

8. Można w nim sobie zrobić herbatę, 

Kisiel, kakao lub lemoniadę. 

 

 

9. Mały lub duży, wisi w łazience,  

Szybko nim wytrzesz i buzię, i ręce. 

 

 

10. Zwierzątko małe, co w parku mieszka, 

Bardzo się cieszy z każdego orzeszka. 
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Uśmiechnij się szeroko, 
następnie zrób 

dzióbek. 
 

Powtórz 5x 
 

             
 

Wypchnij językiem 
policzki – najpierw 

z jednej, potem 
z drugiej strony. 

 
Powtórz 10x 

Napełnij policzki 
powietrzem 

(robimy z buzi 
balonik). 

Przytrzymaj 
5 sekund. 

 
Powtórz 5x 

Uśmiechnij się 
i złącz ząbki. 
Przesuwaj 
językiem  

po ząbkach – raz  
w lewo,  

raz 
w prawo. 

 
Powtórz 10 x 

 

Otwórz szeroko  
usta 

i spróbuj  
dotknąć językiem 
górnych ząbków. 
Przytrzymaj przez 

5 sekund. 
 

Powtórz 
5x 
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Otwórz szeroko 
usta  

i postaraj się 
dotknąć 

podniebienia. Przytrzymaj 
chwilę język 

i zamknij usta. 
Nie odrywając języka, 

przełknij ślinę. 
 

Powtórz 5x 

Uśmiechnij się 
i rozchyl usta. 

Przesuwaj językiem 
od jednego kącika 
ust do drugiego. 

 
Powtórz 10x 

Złącz ząbki  
 i zamknij  

usta. 
Uderzaj czubkiem  

języka  
o tył złączonych 

zębów. 
 

Powtórz 10x 

Kląskaj jak konik 
(przyssij cały język 
do podniebienia,  

następnie 
szybko go oderwij). 

 
Powtórz 10x 

Otwórz szeroko usta, dotknij 

czubkiem języka dolnych ząbków 

od środka.  

Przytrzymaj przez 3 sekundy. 

Powtórz 5 x 


