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GŁOSKI SZUMIĄCE 

( SZ, Ż, CZ, DŻ) 
 

“Lato”(sz) 

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 

szumią, szumią pola lato wita nas. 

Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 

szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas. 

 

Szymon”(sz) 

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. 

 

“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. 

“Nad kałużą”(ż) 

Duża żaba nad kałużą napotkała żuka. 

Żuk na nóżki włożył buty, obcasami stukał. 

Nad kałużą podskakiwał, żółte buty pokazywał, 

aż je usmarował błotem. 



Oj, co było potem!... 

 

“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  

 

 

“Trudne pytania”(czsz) 

- Co robi leszczyk, gdy pada deszczyk? 

- Co robi kaczka, gdy jedzie  

taczka? 

- Co robią beczki, gdy wpadną do rzeczki? 

- Co robią pączki, gdy trafią do rączki? 

- Czarku daj spokój, już nie męcz mnie! 

Odpowiedzieć na twe pytania nie da się! 

 

 

 

“Bułeczki drożdżowe”(dż) 

 

Rośnie ciasto na bułeczki,  

drożdże to sprawiają.  

Potem w ciasta kawałeczki ręce babci dżem  

wykładają.  

Bułeczki drożdżowe babci, a w środku dżem porzeczkowy. 

Lepsze od innych łakoci lepsze niż tort orzechowy. 

 

 

 



GŁOSKI SYCZĄCE 

 
 

“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 

 

( Ś, Ć) 
 

 

“Asia, Basia i Kasia”(ś) 

 

Trzy siostrzyczki małe: Asia, Basia,  

Kasia, 

bawiły się dnie całe Asia, Basia, Kasia. 

Śpiewały, tańczyły, pląsały 

i nowe baśnie wciąż wymyślały. 

Trzy siostrzyczki małe :Asia, Basia i Kasia, 

bawiły się dnie całe Asia, Basia i Kasia. 

Wieczorem śpiące już były 

i śliczne sny im się śniły. 

 

 

“Bociany”(ć) 

 

Przyleciały już bociany. 

Każdy jest zapracowany. 

Gniazdo trzeba by naprawiać! 

Nie ma co się zastanawiać! 



i na łąkę czas się wybrać! 

Trudno się do tego przybrać. 

 

GŁOSKA [L]. 

 

 

“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. 

 

 

“Lalki i koleżanki” 

Ala, Ola, Ula, Ela mają lalki. 

Lalka Ali to Lola. 

Lalka Oli to Kola. 

Lalka Uli to Milka. 

Lalka Eli to Lilka. 

Pojechały raz na molo  

popijając lody colą. 

Tam też plotły różne plotki: 

Ala, Ola, Ula, Ela. 

Lato było to upalne ,no więc wielką kąpiel w wannie była teraz w  

dalszych planach: 

Ali, Loli, Oli, Koli, Ulki, Milki, Eli, Lilki 

 

 

GŁOSKA [R]. 

“Rozgadana papuga” 

Siedzi papuga na murku na niewielkim podwórku . 

Gapi się na świat i mówi  

tak: 

trawa, tratwa, trąbka, brat, broda, brudny, brama, tran . 

Potem jedno oko mruży i znów mówi do kałuży: 

droga, drugi, drab, drużyna, prośba,  



prędkość, pręt, drabina . 

Kręci głową macha skrzydłem i powtarza mi różne  

słowa z głoską [r] . 

GŁOSKI [K], [G], [F] . 

 

“Kran” 

 

Myła ręce jakaś gapa, 

kap, kap, kap. 

Poszła,  

a kran dalej kapał, 

kap, kap, kap. 

Wczoraj kapał i dziś kapie: 

kap, kap, kap. 

I źle myśli o tej gapie, 

kap, kap, kap! 

To przez gapę kran ma katar,  

kap, kap, kap. 

Taki katar to jest strata! 

Kap, kap, kap. 

Bo te krople- to są grosze, 

kap, kap, kap. 

Grosz za groszem z wodą poszedł, 

kap, kap, kap. 

Co tu robić? Gapa nie wie, 

kap, kap, kap. 

A więc my powiemy gapie: 

“Dokręć kran!” 

O, już nie kapie! 

 

“Felek”(f) 

Wiecie dzieci?  

świat jest wielki 

a na świecie same Felki. 

Więc dla nóżek- pantofelki, 

a na obiad- kartofelki, 

a do lodów są- wafelki, 

a do pieca są- kafelki, 

a do śmieci są- szufelki. 



Naokoło wielki świat 

a po środku, stoję  

ja: nie kafelek, nie kufelek, 

ani nawet pantofelek 

stoję ja; po prostu Felek. 

 


