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“Poduszka”(sz, ż) 
Poduszka na twym łóżku poszewkę ma 
pluszową. 
Kwiatuszki i motylki masz tuż 
nad swoją głową. 
Poduszka na twym łóżku przyniesie ci sen 
szybki. 
Będziesz w tym śnie szybować, potem 
pływać 
jak rybki. 
 
“Liski”(ż) 
Leży w norce lisek. Stoi obok żona. 
Wygraża mu łapką, bo jest obrażona. 
Co włożę do garnka, gdy pusta spiżarka. 
Żywo! Wstawaj, mój panie, i na 
polowanie. 
 
 „Jerzy”( k-t) 
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. 
 
“Żuczek”(sz-s) 
Chociaż żuczek rzecz malutka 
mnie urzeka życie żuczka. 
Czy w Przysuszy, 
czy też w Pszczynie 
życie żuczka rześko płynie. 
Byczo mu jest 
i przytulnie 
w przedwiosenny czas szczególnie. 
Szepcze w żytku 
i pszeniczce 
śliczne rzeczy swej księżniczce. 
Staszcza jej na 
przykład z dali 
maku wór na sznur korali. 



Albo rzuca gestem szczodrym 
pod jej nóżki chabrem modrym. 
-Żuczku, żuczku, czy chcesz za to 
być ewentualnie tatą. 
Z tego wielka jest nauczka 
choć sam żuczek rzecz malutka... 
 
“Entliczek- pętliczek”(cz) 
Entliczek-pętliczek, czerwony stoliczek, 
a na tym stoliczku pleciony 
koszyczek, 
w koszyczku jabłuszko, w jabłuszku 
robaczek, 
a na tym robaczku zielony kubraczek... 
Jan Brzechwa 
 
“Szczypawka”(szcz) 
Jedna szczypawka drugiej szczypawce, 
opowiadała bajki na trawce. 
Obok usiadły dwa małe świerszcze. 
Mówiły: - Ładnie! 
Prosiły: - Jeszcze! 
 
“Rarytasy Stasia”(s) 
W swoim małym pokoiku 
Staś 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. 
 
 
“Zapominalski”(z) 
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… 
 
“Leniwa Lucynka”(l, j ) 
Lucynka nie chce pomóc mamie, 
mówi, że musi zjeść najpierw śniadanie. 
Nie chce się bawić swym pajacykiem, 
ani klockami, ani kucykiem. 
Tylko chce zajadać lody owocowe 
i słodkie cukierki marcepanowe. 
 
“Ulica cudów”(c, cz) 
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. 
 
“Dzwonek”(dz, k-t) 
Dzwonek bardzo pracowity 
dzwoni dźwięcznie tam na skwerku, 
dzwoni także w twym rowerku. 
Dzwoni w domu, gdy koledzy 
niosą ci okruchy wiedzy 
(bo ty gips mając na nodze 
sam w domu nudzisz się srodze). 
Dzwonek dzwoni w telefonie, 
dzwonią kopytami konie 
czasem coś mi dzwoni w uchu, 
czasem coś zadzwoni w brzuchu. 
Dzwony, dzwonki i dzwoneczki 
lubię wasze pioseneczki! 
 
“Ślimak”(ś) 
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 
Ciągle mnie ktoś śledzi, 
-zagadnął makrelę nasz bohater 
i skończył swoją nową gadkę, 
bo wyśledził go smakosz 
i zjadł wraz z sałatką. 
I od tego czasu, uczeni się 
biedzą, 
jak nazywa się ryba, którą wszyscy śledzą? 
 
 
“Trąbki Rysia”(t) 
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 
trymtarara 
trum- tarara 
trom- tarara. 
 
“Broszka”(b, sz) 
Mała Bronka nabroiła, 
piękną broszkę gdzieś zgubiła. 
Broszka szybko się znalazła do 
imbryka Bronce wpadła. 
 
“Krowie spotkanie”(k) 
Krowa krowę spotkała, krowią nogę jej 
podała. 
Powitanie krótkie było, krowim “muu” się 



skończyło. 
Odtąd zgodnie krowy dwie, kręcąc buzią 
pasą się. 
 
 
“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”. 
 
 
“Ogródek”(k) 
W ogródku Krysi kwitną kwiaty kolorowe: 
niezapominajki niebieskie, fiołki fioletowe, 
małe stokrotki z białymi płatkami, 
pachnące konwalie z dzwoneczkami. 
Kasia też chce mieć ogródek za oknem. 
Kupi z mamą skrzynki zielone, 
posadzi kwiaty na balkonie. 
“Gąska”(g) 
Gąska gęsim piórem pisze listy co dzień. 
- A na czym je pisze? 
- Na głębokiej wodzie. 
Na głębokiej wodzie, na fali jeziora 
pisze gęsim piórem listy do gąsiora. 
W. Chotomska 
 „ Indyk”(l) 
Indyk strasznie się indyczy: 
GUL, GUL, GUL 
Wciąż korale swoje liczy 
GUL, GUL, GUL 
Ciągle pióra swe ogląda 
GUL, GUL, GUL 
Dumny, że jak paw wygląda 
GUL, GUL, GUL 
Kolorowy niby król 
Ciągle gulga: GUL. GUL. GUL 
 


