
SYCZĄCE WIERSZYKI 
 WIERSZYKI I RYMOWANKI DO UTRWALANIA GŁOSEK SYCZĄCYCH – S, Z, C, DZ 

PAMIĘTAJ O PRAWIDŁOWYM UKŁADZIE ARTYKULATORÓW W TRAKCIE WYMAWIANIA GŁOSEK!  
DLA PRZYPOMNIENIA – JAK WYMAWIAMY  GŁOSKĘ „S” 

Język leży płaski na dole jamy ustnej, jego czubek dotyka dolnych jedynek, boki przylegają delikatnie do 
zębów górnych. 
Zęby lekko zwarte. 
Usta rozciągnięte jak przy przesadnym wymawianiu iiiii. 
Powietrze wydostaje się wąskim strumieniem biegnąc przez środek języka, aż do szczeliny, którą tworzą 
zęby i czubek języka. 

 
 

„DZIĘCIOŁ” 

 
Dzięcioł w lesie stuka :  

stuku, stuku, stuk.  
Tępi on szkodniki : stuku, stuku, stuk.  
Szuka ich pod korą :stuku, stuku, stuk.  

Szuka przez dzieo cały : stuku, stuku, stuk. 
                                                                    J. Nowak 

 
 

„ SOWA”  
 

Poważna, odważna sowa 
W wysokim lesie się chowa. 

W noc na łowy wylatuje, 
W dzieo się w drzewie wyleguje. 

                                                          E. Michałowska 

 
 

„Mała Tereska ma dwa pieski, 
 jeden szary a drugi niebieski. 

Obydwa mają spłaszczone noski,  
wesołe oczka, skręcone włoski. 

Te aksamitne, miłe maskotki 
 spokojnym lalom nie zrobią psotki.” 

 
„Lis do lisa list napisał na listku kaliny  

i zaprosił lisek liska na swe  
imieniny.” 

 
„SMOK” 

Pewien smok,   pewien smok 
lubił sok,   lubił sok. 
Słodki sok,   słodki sok 

ochoczo pił,   ochoczo pił. 



 
Kiedy smok,   kiedy smok 

sączył sok,   sączył sok 
wtedy smok,   wtedy smok 

wesoły był,   wesoły był. 
 

Soku smak,   soku smak 
lubił tak,  lubił tak, 

że ten smak,   że ten smak 
po nocach śnił,  po nocach śnił. 

 
Dziarski krok,  dziarski krok, 

bystry wzrok,   bystry wzrok 
miał ten smok,  miał ten smok, 

bo sok pił,   bo sok pił. 
                                                                   (autor nieustalony) 

 
„ESKIMOS” 

 

Jestem sobie Eskimosem, 
Eskimosem z małym nosem. 

Mnie nie straszne śniegi, mrozy, 
Moje sanie mają płozy. 

Na tych płozach sunę prędko, 
By sardynki złowid wędką. 

                                  (autor nieustalony) 
 
 

„MUZYKA DLA GEPARDA” 
 

Dla geparda wprost z Afryki, 
Świat wciąż pełen jest muzyki, 
Gra mu trawa, grają drzewa, 
Ptak z gałęzi mu zaśpiewa. 
Mruczy tygrys, mruczą lwy, 

Trąba słonia cicho brzmi. 
W trawie bzyczy bąk malutki, 

Struś wesołe nuci nutki. 
Bo sawanna, gdzieś w Afryce, 

Zakochana jest w muzyce. 
                                                                                      (autor nieustalony) 
                                         

„SMOK” 
 

Na pagórku stoi smok, 
Dziś planuje wielki skok. 

Skrzynię skarbów zabrad chce, 
Gdzie jej szukad dobrze wie. 
Za skałami, tuz pod lasem, 

Tam gdzie słowik śpiewa czasem 



Pirat ukrył skarbów moc, 
Gdy nadeszła ciemna noc. 

Smok wykopał skarb raz –dwa, 
Wielką skrzynię teraz ma. 

Skarbów starczy mu na rok, 
Taki z niego sprytny smok. 

                                                                                                                                                                 (autor nieustalony) 
 
 
 

„SKAKANKA” 

 

Hela ma skakankę, ma skakankę Hanka. 
Hop, hop!  

Podskakują od samego ranka. 
                                         (autor nieustalony) 

 
„KOTKI” 

 
Oto domek niski. Stoją pod nim miski. 
Kotki mleko piją, potem miski myją. 

                                                                    (autor nieustalony) 

 
„Na pniu gałązki wyrosły malutkie. 

Na nich pąki w brązowiutkiej skórce. 
Z pąków tych listki do słonka wędrują. 

I wraz z jaskółkami wiosnę nam zwiastują.” 
                                                                                       (autor nieustalony) 

 

 

„RARYTASY STASIA” 
 

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. 
                                        A. Chrzanowska 



 
„SKARBY” 

 

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. 

                                                                                                                                                 A .Chrzanowska 

 
 

„ZAGUBIONE [Z]” 

 

Gdzieś się “z” zawieruszyło, 
zabłąkało, zagubiło. 
Może je koza zajada 
myśląc, że to sałata. 

Może je zebra ukradła, 
szukając “z” z abecadła. 

Może jest w zabawkach Zosi, 
poszukajmy, Zosia prosi. 

A. Chrzanowska 

B.  

„ ZNAKI” 
 

Obok jezdni znaki stają 
I zadanie wspólne mają: 
Zaplanowad jazdę tak, 

By kolizji było brak. 
Zakręt, zebra, zakaz wjazdu, 

Obserwują ruch pojazdu. 
E. Michałowska 

 



„LIPIEC” 
 

Lipiec zaczyna wakacje. 
W lipcu kwitną akacje. 

W lipcu (na pewno mam rację), 
lekkie się jada kolacje. 

Lipiec to miesiąc gorący, 
lipiec to miesiąc pachnący. 
W lipcu mam czasu moc, 

na trawce rozkładam więc koc. 
Na łące koncert lipcowy 

Nie słyszą go krety, sowy. 
I każdy dzieo w lipcu taki. 

Cieszą się wszystkie zwierzaki. 
                                                                                                     K. Szoplik 

 
„LENIWA LUCYNKA” 

Lucynka nie chce pomóc mamie, 
mówi, że musi zjeśd najpierw śniadanie. 

Nie chce się bawid swym pajacykiem, 
ani klockami, ani kucykiem. 

Tylko chce zajadad lody owocowe 
i słodkie cukierki marcepanowe. 

A. Chrzanowska 

 
„ULICA CUDÓW” 
Na ulicy cudów 

Jacek widział ośmiornicę 
i taoczącą baletnicę, 

pajacyka i kucyka 
co wesoło sobie bryka. 

Spotkał groźną z ZOO lwicę 
i na miotle czarownicę. 

                                       A. Chrzanowska 

 

 



 

 

 


