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Bajka logopedyczna 28
Różnicowanie głosek /c/:/cz/
W piwnicy babci i dziadka
Kacper bardzo lubi przyjeżdżać do domu swojej babci Celinki i dziadka Czarka na wieś. Dziadkowie Kacpra mieszkają w dużym, starym domu. Pełno w nim zakamarków (dotykamy językiem różnych miejsc na
prawym i lewym policzku), krętych schodów (kręcimy za zębami kółka językiem) i starych szaf, w których wiszą nieużywane płaszcze i futra. Na poddaszu starego domu kryją się też prawdziwe skarby („język
wchodzi na poddasze” – dotykamy czubkiem języka wałka dziąsłowego, górnych zębów i wargi). Są tam
drewniane skrzynie, meble przykryte białymi prześcieradłami (unosimy język i przykrywamy szerokim językiem górne zęby), stare zabawki, fotografie i inne drobiazgi. O zabawę w domu dziadków Kacpra nie jest
zatem trudno. Za domem płynie rzeczka, w której w letnie dni można się schłodzić (przesuwamy płaskim
językiem po wewnętrznej krawędzi dolnych zębów), a w rosnącym nieopodal lasku zbierać maliny, jagody
i grzyby (dotykamy czubkiem języka każdego górnego zęba). Kacpra jednak najbardziej interesuje inne
pomieszczenie w domu – piwnica.
W domowej piwnicy babcia Celinka chowa prawdziwe smakołyki. Na drewnianych półkach leżą tam upieczone cynamonowe bułeczki i duży owocowy placek (układamy płaski jak placek język za dolnymi zębami), a w koszykach są owoce: jabłuszka, gruszki i cytryny. Czasami w piwnicy kryje się jeszcze więcej
smakołyków, które babcia Celinka musi chować przed Kacprem, gdyż jest on strasznym łakomczuszkiem!
(„chowamy przysmaki” – na zmianę dotykamy ostatniego zęba na górze i na dole, po prawej i lewej
stronie). Gdyby wiedział, że babcia jeszcze dziś wstawiła tam cały talerz gorących placuszków z jabłuszkami,
posypanych cukrem pudrem, z pewnością zakradłby się cichutko, zszedł ceglanymi schodami do piwnicy
(„język schodzi ze schodów” – dotykamy kolejno wszystkich zębów na dole, po ich wewnętrznej stronie)
i zjadł wszystkie placki, nie pozostawiając nawet okruszka. Babcia wie, że Kacper dostałby później czkawki
albo bólu brzucha, dlatego stara się dzielić wnuczkowi ulubione smakołyki.
W piwnicy na półce w słoiku stoją też cytrynowe cukierki i leży makowiec – kolejny przysmak, o którym chłopiec jeszcze nic nie wie (język zwija się w rurkę, jak zwinięty makowiec). Makowiec ma być dziś podany na
deser po kolacji.
Oprócz pysznych smakołyków w piwnicy znajdują się różne, potrzebne w domu przedmioty. Wysoko, tak
aby dzieci nie miały do nich dostępu, leżą robocze rękawice dziadka Czarka, świece i stara proca (język dotyka wewnętrznej strony górnych zębów). Na samym dole znajduje się metalowa kotwica i podarty już latawiec (dotykamy językiem wewnętrznej powierzchni dolnych zębów). Dziadek obiecał wnuczkowi, że w te
wakacje go zreperują, aby Kacper mógł znów się nim pobawić i puszczać wysoko na niebie („latawiec jest
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wysoko na niebie” – podnosimy język do wałka dziąsłowego i trzymamy go tam przez chwilę). W piwnicy znajduje się też mnóstwo produktów, których babcia Celinka używa w kuchni podczas przyrządzania
obiadów: ocet, cukier, cynamon i gorczyca. Babcia trzyma też tam spory zapas razowca i słodkiej czekolady.
Kacper wie, że w domu u dziadków czekają go niezwykle przygody, mnóstwo zabawy i brzuch pełen słodkości. To będą jego najwspanialsze, wyczekane wakacje!
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