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GŁOSKI SZUMIĄCE 
 

“Szpak”(sz) 

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. 

 

“Trzy kurki”(sz) 

Wyszły w pole kurki trzy 

i gęsiego sobie szły. 

Pierwsza z przodu, w  

środku druga, trzecia z tyłu, 

oczkiem mruga. 

I tak sznurkiem kurki  

trzy, 

raz dwa, raz dwa, w pole szły... 

 

 

 

 

“Żuczek(ż)” 

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. 

 



Poszły kaczki na pocztę”(cz) 

Poczłapały cztery kaczki na pocztę we czwartek. 

Miały kaczki wysłać paczki  

i pocztową kartę. 

Paczki kaczki już wysłały tam, gdzie miały  

wysłać, 

potem siadły i z zapałem zaczęły coś pisać. 

Jak pisały- tak pisały  

zrobiły dwa błędy. 

 

 

 

“Szczypawka”(szcz) 

 

Raz szczypawka - jeszcze młoda do  

Szczecina szła. 

Bo w Szczecinie ma kuzynkę, którą dobrze zna. Jeszcze  

Szczecin dość daleko a już braknie sił.  

- Troszkę szczawiu i szczypioru - żeby chociaż był. 

Szczaw na szczęście rośnie wszędzie. 

To szczypawce raj! 

Lecz szczypioru nie ma więcej, wszakże to nie maj. 

- Szczecin chyba za daleko -  

Powiedziała wnet. 

- Może na Szczebrzeszyn ruszę. 

Podwiezie mnie kret. 

 

 

GŁOSKI SYCZĄCE 

Skarby”(s) 

U Sabiny na stoliku 

różnych skarbów jest bez liku: 

spinka, kostka, dwa naparstki, 

smacznych pestek ze dwie garstki, 

smok wawelski papierowy, 

serce, słonik plastikowy, 

serpentyna i sakiewka 

i niebieska chorągiewka. 

A. Chrzanowska 

“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. 

 

 

GŁOSKI CISZĄCE 

 
“Dwa malutkie misie”(ś) 

Dwa malutkie misie  

chcą potańczyć dzisiaj. 

Hopsa-hopsa, dana-dana, 

tańczą misie dziś od rana. 

Dwa malutkie misie  

Tańczą z nami tak. 

 

Głoska l 

“Lalka i my” 

Ta lalka to Lola. 

A my to Ela, Ola i Tomek. 

My mamy lody. Loli damy mleko. 

(Autor nieustalony). 

 

“Lale Toli” 

 

Ala, Ela, Ula, Ola-takie lale  

ma dziś Tola. 

Tola lubi swoje lale, śpiewa dla nich: lu, li, la, le. 

Luli, luli, la, śpij laluniu ma. 

 

 

GŁOSKA [R]. 

“Trąbki Rysia” 

 

Rysio cztery trąbki ma i na każdej pięknie  

gra. 

Na pierwszej gra: tra, tra, tra. 

Na drugiej gra: tru, tru, tra. 

Na trzeciej gra: tre, tre, tra. 

Na czwartej gra: try, try, tra. 

Rysio brata  

Jurka ma, razem z bratem gromko gra: tra, tre, tra, 

tra, tru, tra, 

tre, tro, tra,  

tra, try, tra. 



Rysio cztery siostry ma, każda sama pięknie  

gra. 

Marta gra: tru, tro, tra, 

Renia gra: tre, try, tra, 

Irka gra: try, tro, tra, 

Krysia gra: tru, tre, tra. 

Gdy rodzeństwo razem gra  

słychać gromkie: 

tram- tarara 

trem- tarara 

trym-  

tarara 

trum- tarara 

trom- tarara. 

(Autor nieustalony) 

Głoska w, f 

“Wrona do wrony”(w-f) 

Wrona wronę dziś spotkała 

i tak do niej zakrakała: 

“Na zakupy mam ochotę, 

gdyż mam wroni bal w sobotę. 

Kupię sobie frak z frędzlami 

i sukienkę z falbankami”. 

 

“Wrona”(w) 

 

Proszę Pana, pewna wrona, na gawrona obrażona, 

Do Wrocławia frunąć chciała, ale trasę zapomniała. 

“Samej do Wrocławia smutno. Chyba bliżej będzie Kutno. 

Zdążę jeszcze Wrocław schodzić i z gawronem się pogodzić”. 

 

 

 

GŁOSKI [K], [G]. 

“Idzie Tola...” 

 

Idzie Tola do przedszkola 

pod 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! 

 

 

 

 

 


