
 

* Bączki wykonane z drewna bukowego, pomalowane ekologiczną 

bejcą wodną na bazie naturalnych składników. Wymiary: średnica 

30mm, wysokość 42 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo – Bączki 

- opracowanie „LogoPrzygoda” Weronika 

Działoszyńska 

Czy wiesz, że… 

W metodzie werbo-tonalnej, której głównym celem jest rozwijanie mowy 

dzieci z uszkodzonym słuchem, do nauki samogłoski [u] przypisany jest 

tradycyjny, nakręcany bączek. 

Opracowane ćwiczenia dedykowane są dzieciom od 3-4 roku życia. 

Będą także pomocne w terapii logopedycznej m.in. dla dzieci  

z opóźnionym rozwojem mowy. (Samymi bączkami można oczywiście 

bawić się wcześniej, aby wspierać rozwój mowy malucha.) 

SEKWENCJE 

1. Podajemy dziecku planszę na której zamalowane są (od lewej 

strony) 2 bączki np. czerwony i niebieski. Dziecko poniżej 

planszy układa je w takiej kolejności. Jeśli wykona zadanie bez 

problemu- utrudniamy! Prezentujemy gotowy układ i po chwili 

odwracamy planszę. Dziecko układa bączki w takiej kolejności, 

jaką zapamiętało, a potem może odwrócić planszę i samo 

sprawdzić czy dobrze wykonało zadanie. 

Stopniowo wprowadzamy trudniejsze sekwencje. Jeśli dziecko opanuje 

2-elementowe, wykorzystujemy planszę z 3 bączkami itd.. Oczywiście 



mogą Państwo wykorzystać puste szablony i wymyślać nowe kombinacje 

razem z dzieckiem. 

2. Nakręcamy przed dzieckiem 2 bączki (oczywiście, tak jak  

w ćwiczeniu nr 1, stopniowo zwiększamy ilość elementów) np. 

czerwony, po chwili zielony. Gdy przestaną się kręcić 

zasłaniamy je dowolną kartką lub chustką. Dziecko otrzymuje 

karty- bączki i układa je w takiej samej kolejności, w jakiej 

zostały nakręcone. Po skończeniu zadania podnosi 

kartkę/chustkę i sprawdza czy dobrze wykonało zadanie. 

Możemy oczywiście zamienić się rolami. Dziecko nakręca dla 

rodzica np. 5 bączków po kolei, zakrywa je kartką/chustą,  

a rodzic układa papierowe bączki zgodnie z zaprezentowaną 

kolejnością. (Pamiętamy o porządku od lewej do prawej. ) 

 

ĆWICZENIA Z SAMOGŁOSKAMI 

3. Układamy przed dzieckiem planszę z bączkami i samogłoskami. 

Rodzic nakręca bączka na stole, a dziecko sprawdza na tabliczce 

jaka samogłoska przypisana jest do tego koloru i głośno ją 

wymawia. Zamieniamy się rolami. Gdy zapamiętamy kolory 

przypisane do samogłosek, wówczas możemy prezentować 

dłuższe wzory. 

4. Po opanowaniu samogłosek przypisanych do koloru, układamy 

przed dzieckiem kolorowe plansze (przygotowane do 

wcześniejszych ćwiczeń) i maluch stara się powtórzyć 

samogłoski, jakie odpowiadają poszczególnym kolorom. 

Oczywiście „odczytuje” je od lewej strony do prawej. Możemy 

też sami przygotować planszę, układając wzory na pustym 

egzemplarzu. 

5. Wydłużanie fonacji. Wybieramy dowolnego bączka, nakręcamy 

go i staramy się wymawiać przypisaną do niego samogłoskę tak 

długo, jak długo będzie się kręcił na stoliku. (Ważna wskazówka: 

zanim zaczniesz realizować głoskę, nabierz powietrze nosem i 

dopiero wtedy wypowiadaj ją długo na jednym wydechu.) Warto 

włączyć stoper i zapisywać na kartce swoje wyniki. Może 

każdego dnia uda nam się wymawiać samogłoskę nieco dłużej?  

 

UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE 

6. Przyszedł czas na przygotowanie ostatniej planszy (okienka  

w układzie 2x3). Układamy przed dzieckiem kartę z gotowym 

wzorem, a poniżej pustą ramkę. Zadaniem dziecka jest ułożenie 

bączków na pustej planszy w takiej samej kolejności. Pamiętajmy 

o tym, że odtwarzamy wzór zaczynając od góry  

i zachowując kierunek od lewej do prawej. 

Zachęcam również do przygotowania własnych układanek,  

a także do zabaw polegających na odtwarzaniu wzorów  

z pamięci (oczywiście to wariant dla starszych dzieci). 

 

Udanej nauki i zabawy! 


