
                                 Wierszyki łamiące języki 

Przedstawiam wierszyki  przygotowane przez dzieci na coroczną prezentację wierszy 

logopedycznych pod hasłem „Wierszyki łamiące języki”, która miała odbyć się  

18 marca 2020 roku.  

Zachęcam wszystkie dzieci do zapoznania się i  do nauki wierszy z innych grup, oraz 

powtórzenia wierszy już znanych. 

 

 

W piaskownicy (wiersz przygotowany przez gr. I) 

W piaskownicy piasku sporo, 

Zaraz dzieci się tu zbiorą  

I usypią  zamek cały!                                 

Zrobią fosę, zrobią wały,  

Mosty, place, okiennice 

I ulice i dzwonnice. 

Koło zamku będzie nora 

Dla mocnego, złego stwora. 

Chłopcy doskonale wiedzą: 

W zamku zwykle smoki siedzą. 

 

 

„Pewna pani miała psa”   (wiersz przygotowany przez gr. II) 

    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,  

Pies ten lodów nie chciał jeść.  

Siedem, osiem, siedem, osiem,  

Wciąż o kości tylko prosił.  

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,  

Kto te kości mu przyniesie?  

Ty czy ja, ja czy Ty?  

Licz od nowa: raz, dwa, trzy…                          

       

 

 

 

 



 

 

Żaba i żuk (wiersz przygotowany przez gr. III) 
Duża żaba nad kałużą                                              

napotkała żuka. 

Żuk na nóżki buty włożył                                                                       

i butkami stuka. 

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. 

 

 

Ś jak świnka (wiersz przygotowany przez gr. IV) 

 
We środę świnka jadła śniadanko: 

Świeże śliweczki z pyszną śmietanką. 

Przyszedł ślimaczek:- Cieknie mi ślinka,  

Czy może dać mi śliweczkę świnka?  

Świerszcz się obudził, chociaż był śpioszkiem: 

- A ja śmietanki chciałbym choć troszkę. 

Przyleciał świetlik w nowym śliniaczku 

- Masz dla mnie, świnko choć ziarnko maczku? 

Po chwili wspólnie śniadanko jedli: 

Świnka, ślimaczek, świerszcz oraz świetlik. 

 

 

Jerzy  (wiersz przygotowany przez gr. V) 

 
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. 



 

Marzenia Antka  (wiersz przygotowany przez gr. VI) 

 
Antek mnóstwo marzeń ma! 

Marzy więc każdego dnia! 

Marzeń wiele można mieć, 

Ale trzeba bardzo chcieć! 

Antek marzy całe dnie! 

Marzy nawet i we śnie… 

Dobrze bowiem o tym wie,                     

Że dostanie to co chce! 

Marzy o: sok, gruszka, 

Słoń, serce, kapelusz, 

Szyszka, samolot, 

Samochód, pasek szalik. 

 

 

Propozycje piosenek znanych i lubianych przez dzieci:

 „Papuga kolorowa” 

https://youtu.be/h5D90wYVX-0 

 

„Domisiowa logopedia”  

https://youtu.be/jETPQqVSbPs 

 

„Jestem muzykantem” 

https://youtu.be/3UYIl4iwnO4 

 

„Popatrzcie na jamniczka” 

https://youtu.be/GjXylN6PgxE 

 

„Jak chodzą zwierzątka” 

https://youtu.be/Ma-2i7U-t5w 

 

„Pani zebra”  

https://youtu.be/uG0aRu5oX6M 

 

Wierszyki i piosenki logopedyczne utrwalają poprawną wymowę głosek i są doskonałe do 

ćwiczeń dykcji dla każdego dziecka i rodzica.  

 

Życzę wszystkim miłej zabawy podczas „łamania języka”.  

 

Pozdrawiam: logopeda p. Monika 

file:///C:/Users/PC/Documents/Niestandardowe%20szablony%20pakietu%20Office
file:///C:/Users/PC/Documents/Niestandardowe%20szablony%20pakietu%20Office
https://youtu.be/jETPQqVSbPs
https://youtu.be/3UYIl4iwnO4
https://youtu.be/GjXylN6PgxE
https://youtu.be/Ma-2i7U-t5w
https://youtu.be/uG0aRu5oX6M

