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„MAŁA MYSIA”  

 

    Wczesnym rankiem mała myszka Mysia wyszła ze swojej norki na poszukiwanie 

przygód (język wysuwamy daleko do przodu). Rozgląda się ciekawie dookoła 

(język oblizuje szeroko otwarte usta). Zastanawia się w którą stronę iść na spacer: 

w lewo czy w prawo. Poszła w lewo i weszła do gęstego lasu. Rozgląda się 

(oblizywanie warg). Patrzy w górę na rosnące drzewa (do nosa) i w dół na mięciutki 

mech (na brodę). W oddali słychać odgłosy leśnych ptaków. Mała myszka próbuje je 

naśladować: ku -ku, ku-ku - tak kuka kukułka, huu-huu, huu-huu – teraz słychać 

sowę; puk, puk – to dzięcioł stukający w drzewo. Po krótkiej wędrówce Mysia 

doszła na polanę poczuła się zmęczona i głodna. Wyjęła z torby śniadanie i zaczęła je 

jeść ( naśladujemy ruchy żucia). Po śniadaniu Mysia oblizuje wąsik(górna warga) 

oraz ząbki (górne i dolne zęby) zrobiło się późno i Mysia postanowiła wrócić do 

domku. A tam czekała na nią niespodzianka. Przyszli do niej goście: kurka (ko-ko-

ko), żabka (kum, kum), i kaczuszka (kwa, kwa) Mysia powitała ich serdecznie 

(ściągamy usta i cmokamy) poczęstowała ich herbatą. Ale herbatka była gorąca, 

wiec goście musieli mocno dmuchać, aby ją ostudzić (dmuchamy). Gdy nastał 

wieczór goście pożegnali się i poszli do domu (ściągamy usta i cmokamy). 

 Myszka poszła do łazienki, aby się umyć. Umyła zęby i wypłukała usta (nabieramy 

powietrza i poruszamy policzkami). Potem ubrała piżamkę i poszła spać 

(chrapanie). Dobranoc Mysiu!  

 

 

„OSIOŁEK”  

 

Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, 

osiołek się zbudził, bardzo szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy).  

Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do pyska (otwieranie i zamykanie 

buzi) i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki 

żeby były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po zębach). Jedno 

źdźbło przykleiło się do podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać (przesuwamy 

językiem po podniebieniu). Osiołek po swoim jedzeniu biega po polanie 

(kląskanie), a ruchy te naśladuje język – raz w górę (język do nosa). Raz w dół 

(język na brodę, buzia szeroko otwarta). Zmęczony osiłek podchodzi do strumyka 

i pije wodę (język zwinięty w rurkę). Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie 

myje każdy ząbek (język przesuwamy po wewnętrznej i zewnętrznej ścianie 

zębów) oraz policzki (językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków). 


