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TEKST I kto to mówi? PUNKTY 

 
Julian Tuwim „Ptasie radio” Karolina Dybicz  

Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju, 

Nadajemy audycję z ptasiego kraju. 

Proszę, niech każdy nastawi aparat, 

Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad: 

Paulina Gmyrek  

Po pierwsze - w sprawie, Co świtem piszczy w trawie? Karolina Jagodzik  

Po drugie - gdzie się Ukrywa echo w lesie? Joasia Szymańska  

Po trzecie - kto się Ma pierwszy kąpać w rosie?  Karolina Dybicz  

Po czwarte – jak Poznać, kto ptak, A kto nie ptak? Sylwia Paczkowska  

A po piąte przez dziesiąte 

Będą ćwierkać, świstać, kwilić, 

Pitpilitać i pimpilić 

Ptaszki następujące: 

Karolina Nyczke  

Słowik, wróbel, kos, jaskółka, Sylwia Paczkowska  

Kogut, dzięcioł, gil, kukułka, Joasia Szymańska  

Szczygieł, sowa, kruk, czubatka, Karolina Dybicz  

Drozd, sikora i dzierlatka, Karolina Jagodzik  

Kaczka, gąska, jemiołuszka, Paulina Gmyrek  

Dudek, trznadel, pośmieciuszka, Joasia Szymańska  

Wilga, zięba, bocian, szpak Karolina Nyczke  

Oraz każdy inny ptak. Sylwia Paczkowska  

Pierwszy - słowik 

Zaczął tak: 
Karolina Dybicz  

"Halo! O, halo lo lo lo lo! 

Tu tu tu tu tu tu tu 

Radio, radijo, dijo, ijo, ijo, 

Tijo, trijo, tru lu lu lu lu 

Pio pio pijo lo lo lo lo lo 

Plo plo plo plo plo halo!" 

Paulina Gmyrek  

Na to wróbel zaterlikał: Karolina Dybicz  

"Cóż to znowu za muzyka? 

Muszę zajrzeć do słownika, 

By zrozumieć śpiew słowika. 

Świr świr ćwirk! 

Ćwir ćwir świrk! 

Tu nie teatr 

Ani cyrk! 

Patrzcie go! Nastroszył piórka! 

I wydziera się jak kurka! 

Dość tych arii, dość tych liryk! 

Ćwir ćwir czyrik, 

Czyr czyr ćwirk!" 

Karolina Nyczke  

I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, 

Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać, 

Że aż kogut na patyku 

Zapiał gniewnie: 

Karolina Dybicz  
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"Kukuryku!" Joasia Szymańska  

Jak usłyszy to kukułka, 

Wrzaśnie: 
Karolina Dybicz  

"A to co za spółka? 

Kuku-ryku? Kuku-ryku? 

Nie pozwalam, rozbójniku! 

Bierz, co chcesz, a ja nie skąpię, 

Ale kuku nie ustąpię. 

Ryku - choć do jutra skrzecz! 

Ale kuku - moja rzecz!" 

Sylwia Paczkowska  

Zakukała: Karolina Dybicz  

kuku! kuku! Sylwia Paczkowska  

Na to dzięcioł: Karolina Dybicz  

stuku! puku! Paulina Gmyrek  

Czajka woła: Karolina Dybicz  

czyjaś ty, czyjaś? 

Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaź! 
Karolina Jagodzik  

Przepióreczka: Karolina Dybicz  

chodź tu! Pójdź tu! 

Masz co? daj mi! rzuć tu! rzuć tu! 
Joasia Szymańska  

I od razu wszystkie ptaki 

W szczebiot, w świegot, w zgiełk - o taki: 
Karolina Dybicz  

"Daj tu! Rzuć tu! Co masz? Wiórek? Karolina Nyczke  

Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek? Paulina Gmyrek  

Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć! Karolina Jagodzik  

Lepię gniazdko, przylep to, przytwierdź! Joasia Szymańska  

Widzisz go! Nie dam ci! Moje! Czyje? Karolina Dybicz  

Gniazdko ci wiję, wiję, wiję! Sylwia Paczkowska  

Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź!" Karolina Nyczke  

I wszystkie ptaki zaczęły się bić. 

Przyfrunęła ptasia policja 

I tak się skończyła ta leśna audycja. 

Karolina Dybicz  

 

 

 

 

 

  

 

Marek Szymański: „LOKOMOTYWA” (w gwarze 

poznańskiej) 

Karolina Dybicz  

Stoi na stacji wielgachno bana 

cało w oliwie jest opypłana. 
Ela Skrzypczak  

Para z ni bucho i poświstuje 

a palacz ciyngiym wef ni hajcuje. 
Paulina Gmyrek  

Wuchte wagonów mo zahoczone 

wef kożdym klunkrów jest nawalone. 
Karolina Jagodzik  

Jest tych wagonów cóś ze śtyrdzieści 

wcale nie wiada co sie tam zmieści. 
Karolina Dybicz  

W piyrszym wagónie kole wynglarki 

jadom z Poznania same Kaczmarki 
Joasia Szymańska  
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jedzie tyż kundziu i z Wildy szczuny 

a kożdy śrupie z tytki bonbony. 
Sylwia Paczkowska  

Wef drugim szkieły i ejber łysy 

śtyrech góroli i dwa hanysy. 
Joasia Szymańska  

Potym jest proszczok, owce, kónie 

i wszysko to w czecim jedzie wagónie. 
Karolina Jagodzik  

Dalej som ryczki i szafónierki 

jakieś wymborki i salaterki. 
Ela Skrzypczak  

Śtyry wagóny jadom z meblami 

za nimi dziesińć wagónów z pyrami. 
Paulina Gmyrek  

Na samym kuńcu cołkiym dla śmiechu 

tyn co to pisoł – sam Wuja Czechu. 
Sylwia Paczkowska  

   

 

Jan Brzechwa: „Stonoga” Ela Skrzypczak  

Mieszkała stonoga pod Białą, 

Bo tak się jej podobało. 

Raz przychodzi liścik mały 

Karolina Jagodzik  

Do stonogi, Paulina Gmyrek  

Że proszona jest do Białej Karolina Jagodzik  

Na pierogi. Paulina Gmyrek  

Ucieszyło to stonogę, 

Więc ruszyła szybko w drogę. 
Ela Skrzypczak  

Nim zdążyła dojść do Białej, 

Nogi jej się poplątały: 
Sylwia Paczkowska  

Lewa z prawą, przednia z tylną, 

Każdej nodze bardzo pilno, 
Joasia Szymańska  

Szósta zdążyć chce za siódmą, 

Ale siódmej iść za trudno 
Ela Skrzypczak  

No, bo przed nią stoi ósma, 

Która właśnie jakiś guz ma. 
Karolina Nyczke  

Chciała minąć jedenastą, 

Poplątała się z piętnastą, 
Karolina Jagodzik  

A ta znów z dwudziestą piątą, 

Trzydziesta z dziewięćdziesiątą, 
Sylwia Paczkowska  

A druga z czterdziestą czwartą, 

Choć wcale nie było warto. 
Joasia Szymańska  

Stanęła stonoga wśród drogi, 

Rozplątać chce sobie nogi; 

A w Białej stygną pierogi! 

Paulina Gmyrek  

Rozplątała pierwszą, drugą, 

Z trzecią trwało bardzo długo, 
Karolina Nyczke  

Zanim doszła do trzydziestej, 

Zapomniała o dwudziestej, 
Joasia Szymańska  

Przy czterdziestej już się krząta, Ela Skrzypczak  

"No, a gdzie jest pięćdziesiąta?" Sylwia Paczkowska  

Sześćdziesiątą nogę beszta: Ela Skrzypczak  

"Prędzej, prędzej! A gdzie reszta?" Sylwia Paczkowska  
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To wszystko tak długo trwało, 

Że przez ten czas całą Białą 

Przemalowano na zielono, 

A do Zielonej stonogi nie proszono. 

Paulina Gmyrek  

   

 

„Pan Hilary” (w gwarze śląskiej) Sylwia Paczkowska  

Loto, tyro pan Hilary. Na dekel mu piere 

Bo kajś ten boroczek podzioł swoje brele. 

Szuko w galotach, szaket obmacuje, 

Obalo szczewiki, psińco znajduje. 

Karolina Jagodzik  

Bajzel w szranku i w byfyju 

Tera leci do antryju. 

"kurde" - ryczy -"kurde bele! 

Ktoś mi rombnoł moje brele!" 

Paulina Gmyrek  

Wywraco leżanka i pod niom filuje, 

Borok sie wnerwio, gnatów już nie czuje. 

Szturcho w kachloku, kopie w kredynsie, 

Glaca spocona, cały sie czynsie. 

Ela Skrzypczak  

Pierońskie brele na amyn kajś wcisnyło 

Za oknym już downo blank sie sciymniło 

Do żadła łoroz zaglondo Hilary 

Aż mu po puklu przefurgły ciary. 

Joasia Szymańska  

Spoziyro na kichol, po łepie sie klupnoł, 

Bo znajdły sie brele - te, cotak ich szukoł. 

Czy to niy jest gańba? -Powiydzcie sami, 

Mieć brele na nosie a szukać pod ryczkami? 

Sylwia Paczkowska  

   

 

 

Jan Brzechwa: „Lecą muchy” Joasia Szymańska  

Z Podkarpacia, od Suchej 

Wyleciały dwie muchy. 
Sylwia Paczkowska  

Pofrunęły do Ełka 

Wyszlifować skrzydełka, 
Ela Skrzypczak  

Poleciały do Rabki 

Rozprostować swe łapki, 
Joasia Szymańska  

Potem z Rabki do Ryków, 

Gdzie jest dużo śmietników, 
Karolina Nyczke  

I do Małej Sokółki 

Gdzie są brudne zaułki, 
Paulina Gmyrek  

I do Białej Podlaskiej 

Pozbierały zarazki, 
Joasia Szymańska  

By je zanieść z wyprawy 

Do Koluszek do Mławy, 
Sylwia Paczkowska  

A zarazki - mikroby 

Powodują choroby. 
Paulina Gmyrek  
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Dziwnym może się wydać, 

Że ich wcale nie widać, 
Ela Skrzypczak  

Lecz uczone osoby 

Znają wszystkie mikroby. 

Kto roznosi je? 

Karolina Nyczke  

                        Muchy. wszystkie  

Muchy Karolina Nyczke  

                - znane flejtuchy. wszystkie  

Czy to Kutno, czy Mława, 

Jednakowa z tym sprawa 
Joasia Szymańska  

Czy to Ryki, czy Rabka, 

Siedzą muchy na jabłkach, 
Ela Skrzypczak  

Siedzą muchy - brudaski, 

Rozsiewają zarazki. 
Sylwia Paczkowska  

Grześ miał babkę, a babka 

Myć kazała mu jabłka, 

Lecz Grześ babki nie słucha. 

Karolina Nyczke  

"Co mi jakaś tam mucha, 

Ja się muchy nie brzydzę, 

Ja zarazków nie widzę." 

Paulina Gmyrek  

Schrupał jabłko z ochotą, 

Minął dzień... Nagle - co to? 
Karolina Nyczke  

Boli brzuszek i głowa 

I choroba gotowa. 
Ela Skrzypczak  

Cierpiał Grześ do wieczora, 

Więc wezwano doktora. 
Joasia Szymańska  

Doktor groźną miał minę, 

Dał Grzesiowi rycynę. 
Sylwia Paczkowska  

Lek przepisał mu gorzki 

I okłady, i proszki, 

I zastrzyków niemało, 

A to bardzo bolało. 

Wreszcie rzekł niby z łaski: 

Karolina Nyczke  

"Tak, mój Grzesiu, zarazki 

Są choroby przyczyną. 

Teraz szybko wyginą, 

Będziesz zdrów, tak jak przedtem." 

Joasia Szymańska  

I dał nową receptę. Karolina Nyczke  

Grześ wycierpiał się, wierzcie, 

A gdy zdrów był już wreszcie, 

Wtedy znów z apetytem 

Jabłko zjadł. 

Paulina Gmyrek  

                     Ale myte. wszystkie  

 

  SUMA 

   

 

 


