
WIERSZYKI I RYMOWANKI LOGOPEDYCZNE DO UTRWALANIA ĆWICZONYCH GŁOSEK 

 

„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. 

„Lato” 

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 
szumią, szumią pola lato wita nas.Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 
szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas. 

„Trudny rachunek” 

Szły raz drogą trzy kaczuszki, 
Grzecznie, że aż miło: 
Pierwsza biała, druga czarna, 
A trzeciej nie było. 
Na spotkanie tym kaczuszkom 
Dwie znajome wyszły: 
Pierwsza z krzaków, druga z sieni, 
trzecia prosto z Wisły. 

„Szymon” 

Szedł raz Szymon do Koluszek. 
By szukać wujaszka, 
który jako kominiarz 
pracował na daszkach. 
Poszedł najpierw do Janusza. 
Ponoć znał wujaszka, 
który jako kominiarz 
pracował na daszkach. 

„Żaba i żuk” 

Duża żaba nad kałużą  
napotkała żuka. 
Żuk na nóżki buty włożył  
i butkami puka. 
Żółte butki, żółty szalik 
i żółty kapelusz. 
Pyta żaba: „Dokąd bieżysz, 
mój ty przyjacielu?” 
„Idę żabko na przyjęcie 
do pana bociana. 
Będzie żuraw, żółw i jeżyk. 
Chodź i ty kochana. 

„Żółwik” 



Bożenka mała 
żółwika miała. 
Ten żółwik rzadki 
wciąż wąchał kwiatki. 
Różowe róże, 
żonkile duże,  
lewkonie żółte, 
fiołki, piwonie. 

„Leżak” 

Nad rzeką, lub nad morzem 
leżak do leżenia służy. 
Czy to plaża, czy podwórze 
Wtedy czas tak się nam dłuży. 
Gdy gorące słońce praż 
pod parasol iść wypada. 
A tam lody, rożki, żelki, 
I w butelce oranżada. 

„Kubeczek” 

Mój kubeczek z kaczorem 
chętnie trzymam wieczorem. 
W nim czekolada czy mleczko, 
a potem czyste łóżeczko... 

„Entliczek- Pętliczek” 

Entliczek-pętliczek, czerwony stoliczek,                                                                                         
a na tym stoliczku pleciony koszyczek,                                                                                      w 
koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek,                                                                                                  
a na tym robaczku zielony kubraczek …. 

„Śniadanie” 

Czajnik ważny już od rana, 
gwiżdże w kuchni – a tam mama. 
Kroi świeże nam bułeczki 
i cztery nalewa kubeczki. 
Pachnie czekolada, mleczko. 
Dziękujemy ci mateczko! 

„Dżokej” 

Dżokej ujeżdża konia. 
Krzyczy do niego żona, 
że odjeżdża daleko, 
a nie wypite mleko, 
czeka bułka drożdżowa. 
Dżokej prędko się chowa, 
konia Dżumę pogania. 
Woli dżem na śniadanie 

 

 

“Rarytasy Stasia” 



W swoim małym pokoikuStaś ma mnóstwo smakołyków:serek wiejski, chleb sojowy,słodki 
soczek truskawkowy.Jest sałatka owocowa,i rolada kokosowa,słodki deser sezamowy, wielki 
tort marcepanowy,ostra pasta łososiowa,galaretka brzoskwiniowa.Są sardynki, zupa z suma,ser 
podlaski i salami,pyszny sernik z bakaliami,sękacz, ciastka i ciasteczka,miska pełna ananasów, 
Staś ma mnóstwo rarytasów. 

„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. 

„Koza Zosi” 

Młoda koza Zosi z zagrody zerkała, 
skakała, beczała, bródką potrząsała 
i się wciąż zastanawiała, 
jak zdobyć dwie główki kapusty 
by zapełnić brzuszek pusty. 

„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. 

„Ogródek Krystyny” 

W ogródku u Krystyny                                                                                                                          
są truskawki i cytryny,                                                                                                                                   
winogrona, agrest, gruszki,                                                                                                                  
bratki, groszek i pietruszki. 

„Ulica cudów” 

Na ulicy cudów 
Jacek widział ośmiornicę 
i tańczącą baletnicę, 
pajacyka i kucyka 
co wesoło sobie bryka. 
Spotkał groźną z ZOO lwicę 
i na miotle czarownicę. 

„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 mu gitara.Tak to grały do północy, aż się zerwał 
wicher mocny.A tatarak znad jeziora mruczy: „Ryby, spać iść pora!” 

“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 jużchyba zabiorę cię dziś.I tak zaczął do przedszkola chodzić z 
Krzysiem-miś!  

 

“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! 

 

“Raz i dwa” 

Jeden dwa, jeden dwa.Pewna pani miała psa.Trzy i cztery, trzy i cztery.Pies ten dziwne miał 
maniery.Pięć i sześć, pięć i sześć.Wcale lodów nie chciał jeść.Siedem, osiem, siedem, 
osiem.Wciąż o kości tylko prosił.Dziewięć, dziesięć, dziewięć , dziesięć.Kto z was kości mu 
przyniesie?Może ja, może ty?Licz od nowa raz ,dwa, trzy... 

 

 

 

“Idzie Tola...” 

Idzie Tola do przedszkolapod osłoną parasola.Deszczyk: kap! kap! kap!Spotkała ją Hania w 
polu:“Pod parasol weź mnie Tolu”.Deszczyk: kap! kap! kap!Jasio też się deszczu boi:“Chodź 
pójdziemy wszyscy troje”.Deszczyk: kap! kap! kap!Przyszli wreszcie do przedszkola,kapie woda 
z parasola.Deszczyk: kap! kap! kap! 

„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 Lucek latawcem.Ola lepi z plasteliny palmy, lwy, dmuchawce. 

 „U kaczki” 

Koza, koń i piesek poszli na przechadzkę,parkową alejką, by odwiedzić kaczkę.Słonko 
przygrzewało, kukały kukułki,zwierzaki zjadały kości, obrok, bułki.Wypiły kakao, koń pożegnał 
czajkę,na koniec opowiedział im o smoku bajkę. 

 „Prezent” 

Ponad trawą motyl lata, tam szumią topole.Tosia zrywa tulipany, postawi na stole.Jest tu obrus 
haftowany, stoi wazon złoty.Będzie prezent dla mamusi na wieczór w sobotę. 

 „Lew i wrona” 

Do lwa wrona się odzywa: „Po co panu taka grzywa?W oczy wchodzi, w nos łaskocze, lepiej 
zrobić z niej warkocze!”Lwisko warczy, wącha wronę: „Ej, gadanie zakończone!Pani Żarty są 
niesmaczne, wnet się chyba gniewać zacznę!” 



 „Foka” 

Siedzi foka na fotelu, trzyma płetwę w swym portfelu.Ma tam fotki, autografy i telefon do żyrafy. 

Źródło: „Rymowanki – utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych” – Dorota Krupa 

„Rrrozbrykane wierszyki” – Urszula Kozłowska 

„Szeleszczące wierszyki” – Urszula Kozłowska 

INTERNET 


