
WITAM

Dzisiaj przedstawię Wam kilka propozycji wierszyków, które mam nadzieję będą dla Was udaną 
zabawą językową. 
Teksty wierszyków pochodzą ze zbioru Elżbiety i Witolda Szwajkowskich oraz Doroty Krupy.

FAJTŁAPA

Pa-pa-pa, pa-pa-pa,
pan ten w dłoni sitko ma.
Apa-apa, apa-apa,                                  
łapie sitkiem wodę gapa.

Ap-ap-ap, ap-ap-ap,
woda leci, kap, kap, kap,
w kubek, gapo, wodę łap!
A pan-gapa i fajtłapa-
cały wodą się ochlapał.

ŁUBU-DUBU

Oby-oby, oby-oby,
nie śpi chyba Jan dwie doby.
Ubu-ubu, ubu-ubu,
bo ktoś wali łubu- dubu.
Obu-obu, obu-obu,
no i weź się tu nie obudź!

MAŁY MIŚ

Mi- mi, mi-mi, mały miś kubek mleka wylał dziś.
Amie-amie, amie- amie, no i małą kawę mamie,
ami-ami, ami-ami, kawą dywan jej poplamił.



MIĘTOWY NAPÓJ

Wo-wo, wo-wo, 
ciepła woda.
Kiedy mięty miodu dodam,
owy-owy, owy-owy,
to mój napój mam gotowy.

ULUBIONE PRACE

Lotnik lata samolotem,
leci tylko chwilę.
Leśnik w lesie wilki liczy,
lisy i motyle.

Lekarz przepisuje leki,
leczy chorych ludzi.
Piekarz piecze pulchny chlebek,
mąką palce brudzi.

Ela bawi się lalkami,
a Lutek latawcem.
Ola lepi z plasteliny
palmy, lwy , dmuchawce.

DUDUŚ

Na dół po drabinie
schodzi Duduś mały.
Był właśnie na dachu,
gdzie podarł sandały.

Widzi biedny Duduś,
stopy całe brudne.
Podarte sandały schował w dużym pudle.



OSA

Osa-osa, osa-osa,
lata osa koło nosa.
Ose-ose, ose-ose, 
dmuchnę sobie na tę osę.
Osy-osy, osy-osy,
bo mój nos nie lubi osy,
ale osa, os-os-os,
chyba  lubi ten mój nos.

PSOTNY ZENEK

Zenek ma gwizdek,
dmucha z zapałem,
swoim zabawkom 
robi tu zbiórkę.
Koza i zebra
są pod regałem,
znalazły rózgę;
zegar pod biurkiem,
zapałki w zamku,
lizaka w zupie.
Oj kto wymyślił 
te psoty głupie?
Bałagan robi 
ten mały Zenek.
Wielkie ma mama
z Zenkiem zmartwienie.

PLACEK JACKA

Oto mały Jacek,co wypiekał placek.
Placek owocowy, z lukrem cytrynowym.
Słodki i pachnący, pulchny i gorący.
Placek dla Celiny, Wacka i Lucyny.

POBUDKA

Udza-udza-udza
Mama mnie dobudza.
Udze-udze-udze,
a ja lalki budzę.



SZARA MYSZKA

Szara myszka w szafie mieszka
a na imię ma Agnieszka.
Ma w szufladzie trzy koszule,
kapelusze, szelki , sznurek.

Grywa w szachy, pisze wiersze,
tuszem robi szlaczki pierwsze.

Chętnie szynkę je i groszek,
kaszę, gulasz, gruszek koszyk.

TA ŻABKA KŁAMIE!

Ża- ża, ża-ża, żabka mała
chyba kiedyś nakłamała,
eżo-eżo, eżo-eżo,
kilku małym miłym jeżom, 
że na obiad, że-że-że,
małe jeże chętnie je.
Na to rzekł do żabki jeżyk:
„Żabko , nikt ci nie uwierzył”.

OCHOTA NA CZEKOLADĘ

Cze-cze, cze-cze, czekolada,
Janek czekoladę jada.
Oczo-oczo, oczo-oczo,
i ja jadam ją ochoczo,
bo jak Janek, ecz-ecz-ecz,
lubię czekoladę, lecz
jem niewielki kawałeczek
albo piję jej kubeczek.

DŻEM DŻOKEJA

Dże- dże, dże-dże, dżem
malinowy jem.
Dżo-dżo-dżo, dżokejom
inny daję dżem.
Dżokej Dżony o tym wie, 
chętnie inne dżemy je.



SZCZEPAN NA SZCZUPAKACH

Gdy szczupaki Szczepan łapał,
było chłodno i deszcz kapał.
Potem Szczepan łowił jeszcze
po szczupakach szczwane leszcze.
Szczepan łowił leszcze nową
sztywną wędką leszczynową.

TRUDNE PRANIE

Musi uprać dresy Ania.
Dresy trudne są do prania,
bo są popryskane błotem-
w praniu bywa to kłopotem.

Pierze dresy, trąc na tarze,
ale błoto wciąż się maże-
takie tradycyjne pranie bywa trudne niesłychanie.
Może trzeba dodać proszek?
Sprało błoto się?
No proszę!

KONCERT NAD JEZIOREM

Rak i ryby nad jeziorem
robią koncert dziś wieczorem.
Teraz słychać chór sardynek,
a rak gra na tamburynie.
Śpiewa arie karp niezdara
i wtóruje my gitara.
Tak to grały do północy,
aż się zerwał wicher mocny.
A tatarak znad jeziora
mruczy : „ Ryby , spać iść pora !”




