
Kreatywne bajki na konkurs logopedyczny 

 

KLASY 1: 

Maryia Sh. – Rekin szuka roweru, a rower śmieje się. Miód myje herbatę, a herbata ogląda 

górę. Góra gotuje krzesła, a krzesła śpią. Lekarz naprawia sukienkę, a kwiatki krzyczą do kart. 

Karty malują place zabaw, a place zabaw śpiewają piosenkę o soku jabłkowym. A baletnica 

tańczy na niebie.  

 

Volodymyr S. – Żółw pływa w wodzie. W pewnym momencie pali się i jest odporny na ogień, 

dlatego nic mu się nie staje. Leci mały ptak, średni ptak, jeszcze większy ptak, jeszcze większy 

ptak, jeszcze większy ptak, jeszcze większy ptak i jeszcze większy ptak i ich tato – ogromny 

ptak.  

 

Matvej Y. – Żabka buduje domek dla pieska. Rozmawia z telewizorem i skacze jak piłka. Czyta 

książki i kupuje ludzika. Żabka słucha muzyki, zbiera łyżwy i wącha las. 

 

Mieszko Ś. – Słoń ma cukierka, cukierek je malarza. Malarz lubi łóżko, a łóżko robi kucharza. 

Kucharz je plażę, plaża ubiera psa, a pies pije dom. Dom ma w sobie ptaka. 

 

Bianka H. – Pewnego razu szedł sobie króliczek i spotkał myszkę. Świetnie się bawili na 

placyku dla gryzoni. Kiedy przyszedł lew, króliczek się strasznie wystraszył i schował się 

gdzieś na placyku. Na co myszka powiedziała do lwa: co chcesz z nami zrobić? Boimy się 

ciebie. Lew odpowiedział: chce się z Wami zaprzyjaźnić. I tak żyli sobie długo i szczęśliwie. 

 

Feliks H. – Raz panda jadła owoce, papuga weszła na ten owoc i dzióbała go. Wtedy gałązka 

załamała się i przyszła na to żabka. Spytała się: co się stało? Panda odpowiedziała, że papuga 

dzióbała gałązkę i spadła. I żyli sobie długo i szczęśliwie.  

 

Zlata K. – „Bajeczka o żółwiku” – Najpierw żółwik Złotko pływał i potem spadł. Przypłynął 

rekin i żółwik się wystraszył. Rekin Maks mu jednak pomógł. Kiedy rekin tak długo pływał,  

to wtedy ktoś go ugryzł. I potem wyjaśniło się, że żółwik jest lekarzem i pomógł rekinowi.  

Od tego czasu pomagały sobie wzajemnie.  

 

Yevhenia P. – Kiedy osioł Ala poszedł do lasu spotkał tam bardzo małego żółwia. Osioł 

powiedział: kto ty jesteś? Żółw mu odpowiedział: ja jestem żółw Mikołaj. I poszli dalej  



i zobaczyli słonia. Zapytali: kto ty jesteś? Na co słoń odpowiedział: ja jestem słoń Lody. 

Podeszli do drzewa, zatrzymali się i w oddali zobaczyli myszkę. Zapytali jej: kto ty jesteś? Ona 

odpowiedziała: ja jestem myszka Cukierek. Kiedy poszli w głąb lasu, to zobaczyli tam królika, 

z którym razem poszli do ZOO.  

 

Alicja F. – Pewnego dnia przypłynął na nieznaną wyspę mały, wystraszony żółwik. Przy lądzie 

stało pewne drzewo, które było przepiękne. Hej, kto Ty jesteś? – zapytała papużka. Hej, jestem 

tutaj nowy, co tu robisz? – odpowiedział żółw. Czy możesz mnie podrzucić na nieznajomą 

wyspę? – spytała papuga. Żółw oczywiście zgodził się i poszli razem w głąb wyspy. Spotkali 

po drodze pandę i zaczęli się razem z nią bawić. Panda z papugą nagle spotkali żabkę  

i postanowili zrobić pewnego figla. Żabko, żabko, uratuj kogoś, kto topi się w wodzie – 

odpowiedzieli razem. Żabka wskoczyła do wody i zobaczyła, że nikt nie topi się. Przecież tam 

nikt nie topi się – odpowiedziała żaba. To był tylko żart – odpowiedziała panda z papugą. 

Popłynęli razem do domu i nikt już ich nie widział. Żółw nagle zobaczył tygrysa, z którym 

postanowił się pobawić. Nastał wieczór i położyli się. Usłyszeli krzyk żabki, którą gonił rekin: 

aaaa. Żółw postanowił szybko wskoczyć do wody i uratować żabkę. Następnego dnia przyszedł 

malutki słoń i żółw zapoznał go z tygrysem. Dołączyli również do nich myszka, łoś i zajączek. 

Zaprzyjaźnili się wszyscy ze sobą, poszli wspólnie coś zjeść i tak skończyła się nasza historia. 

 

Adam G. – Pewna rybka Stefan była fajna i przyjazna, świetnie się bawiła i spała. Rybka 

pewnego dnia pojechała na wakacje, wujek karmił rybkę i była bardzo smutna i nie pływała, 

ponieważ nie było jej właściciela. Pewnego dnia poznała Pandziulkę, która była bardzo 

przyjazna i bawiła się z rybką przez akwarium. Rybka była szczęśliwa z Pandziulką. Mijały 

miesiące i niestety nadszedł Tłusty Czwartek i rybka zdechła. Pandziulka była bardzo smutna, 

ponieważ straciła przyjaciela. 

 

Bartek M. – Kiedyś do szkoły szedł królik, rekin i panda. Spotkały się po drodze i stuknęły się 

w głowę. Upadły i zostały w ten sposób przyjaciółmi. W szkole dorastały, a pewnego dnia 

poszli do lasu na górę. Na drodze napotkały pieniek z czymś lewitującym. Panda go dotknęła  

i wtedy „puffff”, pełno dymu i nagle królik mówi: Co? Jesteśmy ludźmi? A panda na to: 

Spełniło się nasze marzenie. 

 

Karolina F. – Była sobie myszka Szaraczek i słoń Zuzia, które miały wspólny domek.  Bały 

się one lwa Kamyczka. Pewnego dnia myszka i słoń wyszły na spacer. Coś nagle zaszeleściło  



w krzakach i nagle wyskoczył lew, powiedział: Łaaaa! Myszka i słoń uciekły, a potem nie 

wychodziły już same do lasu.  

 

Karol M. – Pewnego razu spotkali się panda Dominik z łosiem Stasiem i słoniem Damianem. 

Panda poprosiła słonia, żeby gdzieś z nią poszedł. Poszli do kuchni i panda otworzyła 

zamrażarkę. Okazało się, że są tam lody. Zabrali je na dwór i łoś ucieszył się, że wzięli też dla 

niego loda. Jak skończyli jeść, to wspólnie zaczęli się bawić. Ciąg dalszy nastąpi… 

 

Felipe de O. – Kiedyś papuga Barbara leciała po niebie i znalazła jelenia Tomka. Polubili się 

bardzo. Później jeleń i papuga znaleźli żółwia Bartka i poszli razem do domu. Bawili się 

wspólnie na podwórku. 
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