
ŁAMAŃCE JĘZYKOWE 

 

 
Kołysanka 

W kolebusi Leszek mały sza, sza, sza, 

pokołysze mama Lesia sza, sza, sza. 

Uśnij, uśnij mój Lesiuniu sza, sza, sza. 

Ja zanucę kołysankę sza, sza, sza. 

 
Szpak 

 

Szedł po drodze szpak 

do szkoły się uczyć, 

i tak sobie 

śpiewał: 

szpu - szpu, 

szpa - szpa, 

szpo - szpo, 

szpe - szpe, 

szpi - szpi... 

Taki śmieszny szpak, 

co uczyć się chciał. 

 

Kawka 
 

Siedzi kawka nad sadzawką, 

Chodź się napić kawki kawko, 

Będziesz piła filiżanką 

słodką kawkę ze śmietanką. 

Ale kawka nie chce kawki  

Woli wodę pić z sadzawki. 

 

Deszcz 

 

Szumi, szumi drobny deszczyk,  

Płacze, płacze kapuśniaczek.  

A nasz kasztan szumi, szumi, 

Kiedy wiosnę ja zobaczę. 

Już niedługo po przylaszczki  

W las popędzi Jaś z Bartoszkiem, 

Szumi, szumi drobny deszczyk, 



Będzie wiosna jeszcze troszkę. 

Szpak szczebiocze na kasztanie, 

Ciesz się, ciesz się, że deszcz pada. 

Taki deszczyk dla kasztana  

Jest jak pyszna lemoniada. 

 

ABECADŁO 

 

Moi Drodzy! Abecadło 

to jest liter zgodne stadło – 

wszystkie stoją grzecznie w rządku, 

w zgrabnym szyku i porządku. 

 

A, choć zawsze na czele, 

to się tym nie chwali wcale, 

Ż, choć tkwi na samym końcu, 

wciąż się czuje doskonałe. 

 

Każda z liter jest potrzebna, 

bo słów przecież jest bez liku – 

zaraz to możecie sprawdzić, 

choćby tylko w tym wierszyku: 

 

ara budzi cara, durne emu fika, 

gna hiena i jenot krokiem lunatyka, 

łypie mors na osę, pstry rak sadzi tuje, 

upiór woła yeti, zaś źrebak żongluje! 

 

Kocury 
 

Rudy kocur w kolorowym garniturku 

gra na trąbie serenadę na podwórku, 

serenadę gra na trąbie, 

rabarbarem drewno rąbie, 

rekinami dyrygując w rybim chórku. 

 

Bury kocur w okularach i turbanie 

turla perły po królewskiej porcelanie, 

na organkach ćwiczy chorał, 

zagłuszając cały morał, 

a więc wierszyk bez morału pozostanie. 

 

 



Żuczek 

 

Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka, 

stał na drodze, gorzko płakał 

swojej mamy szukał. 

Pocieszały żabki żuka: 

- Twoja mama w lesie, 

widziałyśmy, 

szła z koszykiem- jagód ci przyniesie. 

Żuczek zaraz przestał płakać wytarł oczy łapką, 

ale zanim poszedł dalej podziękował żabkom 

 

Bąk 
 

Spadł bąk na strąk, 

a strąk na pąk. 

Pękł pąk, pękł strąk, 

a bąk się zląkł. 

 

Czyżyk 

 

Czesał czyżyk czarny koczek, 

czyszcząc w koczku każdy loczek, 

po czym przykrył koczek toczkiem, 

lecz część loczków wyszła boczkiem. 

 

Żaba 

 

Warzy żaba smar, pełen smaru gar, 

z wnętrza gara bucha para, z pieca bucha żar, 

smar jest w garze, 

gar na żarze, 

wrze na żarze smar. 

 

Żuczek 
 

Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka.  

Stał na drodze, głośno płakał, swojej mamy szukał. 

Pocieszały żabki żuka, twoja mama w lesie.  

Widziałyśmy szła z koszykiem jagód ci przyniesie.  

Żuczek zaraz przestał płakać, otarł oczy łapką,  

ale zanim poszedł dalej podziękował żabkom. 

 



Bułeczki drożdżowe 

 

Rośnie ciasto na bułeczki, 

drożdże to sprawiają. 

Potem w ciasta kawałeczki ręce babci dżem 

wykładają. 

Bułeczki drożdżowe babci, a w środku dżem porzeczkowy. 

Lepsze od innych łakoci lepsze niż tort orzechowy 

 

Kaczuszki 
 

Szły kaczuszki na racuszki do mlecznego baru. 

Na deszczu zmarzły nóżki, dostały kataru. 

Chusteczki musiały kupić, racuszków nie było, 

Bo kaczuszkom na racuszki groszy nie starczyło. 

 

Kruk 
 

Za parkanem wśród kur 

na podwórku kroczył kruk 

w purpurowym kapturku, 

raptem strasznie zakrakał i zrobiła się draka, 

bo mu kura ukradła robaka. 

 

Nad kałużą 

 

Duża żaba nad kałużą napotkała żuka. 

Żuk na nóżki włożył buty, obcasami stukał. 

Nad kałużą podskakiwał, żółte buty pokazywał, 

aż je usmarował błotem. 

Oj, co było potem!... 

 

Jerzy 

 

Pod pierzyną Jerzy leży. 

Że jest chory nikt nie wierzy. 

Żali się na bóle głowy, 

że żołądek też niezdrowy. 

Jeszcze rano był jak rzepka 

( co jest od zdrowia krzepka). 

Potem Jurka brudna rączka 

niosła w buzię gruszkę, pączka. 

Mama chłopca już żałuje, 



lecz pan doktor igłą kłuje. 

- Mój Jerzyku nigdy więcej 

nie jedz, gdy masz brudne ręce. 

 

Słówka 

Zapytała mądra sówka 

- Jak piszemy trudne słówka: 

stół, klasówka, suwak, pustka, 

sum, truskawka, sokół, chustka? 

i pytała ciągle sówka: 

Jak piszemy trudne słówka: 

Sówka, pusty, mus i usta 

i spódnica, i kapusta 

 

Eentliczek - pętliczek 
 

Entliczek-pętliczek, czerwony stoliczek, 

a na tym stoliczku pleciony koszyczek, 

w koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, 

a na tym robaczku zielony kubraczek... 

 

Głodny ślimak 
 

Pod jesionem ślimak śpi. 

O czym głodny ślimak śni? 

O cieście z wiśniami? 

O plackach z czereśniami? 

O kanapkach? O śledziku? 

O świeżutkim naleśniku? 

O powidłach śliwkowych? 

Nie! O pysznych lodach śmietankowych! 

 

“Zapominalski”(fragmenty) 

 

Mój kolega Zbyś Kowalski 

strasznie jest zapominalski. 

Zapomniał, gdzie schował złotówkę 

i gdzie zegary mają wskazówkę. 

Nie pamięta, gdzie kupował lizaki 

i gdzie położył nowe mazaki. 

Zapomniał, jak smakują pyzy 

i o tym, że ma pójść do Izy. 

Nie wie, gdzie rosną niezapominajki, 



nie pamięta, kto mu opowiadał bajki. 

Zapominał, kto zadawał zagadki 

i jak się robi do książek zakładki. 

Nie wie, po co ptaki wiją sobie gniazda 

i dlaczego na niebie świeci złota gwiazda. 

Po co na zakrętach pojazdy zwalniają 

i dlaczego kozy listki zajadają... 

 

Ślimak 

 

Szedł po drodze ślimak 

Do szkoły się uczyć. 

I tak wciąż powtarzał: 

Śma - śma 

Śmo - śmo 

Śmu - śmu 

Śme - śme 

Śmy - śmy 

Śmą - śmą 

Śmę - śmę 

Taki śmieszny ślimak, 

co uczyć się chciał 

 

Miś idzie do przedszkola 

 

Miś różowy, miś pluszowy zbuntował się dziś: 

chce iść także do przedszkola, tak jak chodzi Krzyś! 

Wziął Krzyś misia w obie rączki: 

Po co pójdziesz tam? 

Będę bawił się wesoło i nie będę sam! 

Gdy tak prosisz, to już chyba zabiorę cię dziś. 

I tak zaczął do przedszkola chodzić z Krzysiem- miś! 

 

 

 


