
Pan Języczek i jego rodzina 
wyjeżdża na wycieczkę do lasu

  Był piękny, słoneczny, jesienny poranek. Pan Języczek postanowił wybrać się z 
rodziną na wycieczkę do lasu. Cała rodzina wsiadła do samochodu. Pan Języczek 
odpalił silnik i przygoda się zaczęła (naśladujemy odgłos samochodu: wprowadzamy 
w wibracje wargi: brum, brum). Szyba jest nieco zabrudzona, więc Pan Języczek 
włącza wycieraczki (przesuwamy językiem po górnej wardze w lewo i w prawo). 
Czasem potrzebny jest klakson (naśladujemy odgłos klaksonu: titit! - język chowamy
za górne zęby podczas wymawiania głoski t. ). Droga wije się raz w prawo, raz w 
lewo (sięgamy językiem do prawego i lewego kącika ust). 
   Nareszcie w lesie. Dzieci ganiają wokół wysokich drzew (językiem wysuniętym z 
buzi wykonujemy kółka), liście szeleszczą pod ich stopami (wypowiadamy: szu, szu, 
szu). Pan i Pani Języczkowa niosą koszyki, a dzieci garnuszki na leśne owoce  
(robimy z języka koszyk lub garnuszek- boki i przód języka unosimy do góry, tak by 
na środku języka powstało wgłębienie). Pani Języczkowa znalazła dorodne grzyby i 
wkłada je do koszyka (schylamy się, by zerwać grzyb- wdychamy powietrze nosem, 
prostujemy się – wydychamy powietrze ustami). Dzieci natomiast zbierają i zjadają 
leśne owoce (poruszamy buzią, jakbyśmy coś jedli). Oblizują buzie brudne od jeżyn 
(oblizujemy wargi ruchem okrężnym). Przygląda im się ślimak (pokazujemy muszlę 
ślimaka – zawijamy język), który wolno spaceruje po trawie (przyklejamy cały język 
do podniebienia i przesuwamy nim powoli do tyłu i do przodu). 
 Nagle słyszą pukanie. To dzięcioł stuka w korę drzewa (stukamy czubkiem języka w 
podniebienie tuż za zębami).  Spod krzaczka wychodzi jeż. Idzie wolno, tupiąc 
(wypowiadamy tup, tup, chowając język za górne zęby). Kręcąc pyszczkiem szuka 
pożywienia (wargami ułożonymi w pyszczek wykonujemy ruchy okrężne). Jeż ma 



ostre igły (pokazujemy igły jeża – kilkakrotnie wysuwamy długi i wąski język z 
buzi). Języczątka widzą zająca i wołają do niego: „uciekaj zajączku, bo tu niedaleko 
jest nora lisa”. Zając szybko kica (czubkiem języka dotykamy różnych miejsc na 
podniebieniu). Z nory wychodzi lis i macha rudą kitą („machamy” - przesuwamy 
językiem między kącikami ust). 

  Rodzina Języczków zmęczyła się zbieraniem grzybów, dzieci zgłodniały, zatem czas
na piknik. Pan Języczek rozkłada koc na leśnej polanie (wykładamy szeroki język na 
brodę). Wszyscy zjadają smakołyki z piknikowego koszyka (poruszamy buzią, 
jakbyśmy coś jedli). Jedzenie przygotowane przez panią Języczkową jest pyszne 
(oblizujemy wargi ruchem okrężnym). Rodzina pana Języczka cieszy się z tak 
pięknie spędzonego dnia (uśmiechamy się  szeroko). 
  Nagle zaczyna padać deszcz (dotykamy czubkiem języka różnych miejsc na 
podniebieniu). Słychać nawet grzmoty (wymawiamy bum,bum,bum) i widać błysk na
niebie (dotykamy szybko językiem górnej wargi, lewego kącika ust, prawego kącika 
ust i dolnej wargi. Rodzina szybko zbiera swoje rzeczy – składają koc (przesuwamy 
język leżący na dnie jamy ustnej jak najdalej do tyłu), zabierają kosz pełen grzybów 
(robimy z języka koszyk) i biegną do samochodu. Teraz wrócą do domu.

Zadanie:
Wytnij obrazki, ułóż we właściwej kolejności i opowiedz historyjkę, pamiętając o 
pięknej wymowie.




