
SERDECZNIE WITAM RODZICÓW I DZIECI 
 

Zapraszam do wspólnej zabawy i nauki w domu  

 

Środa: 13.05.2020 r. 

 

Temat: Rymowanki logopedyczne 

CELE: Dziecko: 

• usprawnia narządy mowy  
• doskonali prawidłową wymowę głosek  
• rozwija percepcję i pamięć słuchową 
• rozwija zasób słownictwa 
• doskonali wyrazistość wypowiedzi 

 
 
Dziecko powtarza za rodzicem: 

Szynszyla 
Mały, szary, szybki stworek. 

Szpera w szafie, gryzie worek. 

Je orzechy, chrupie liście, 

Często skacze zamaszyście. 

Któż to taki? 

Czy zgadliście? 

To szynszyla- oczywiście. 

Brat Romka 
Romka brat, ten szkrab nieduży, 

lubi bawić się w kałuży. 

Owieczki 
Na polanie, koło rzeczki, 



spacerują dwie owieczki. 

Jedna czarna, druga biała, 

za to brudna w błocie cała. 

Pies 
Witam pana, 

panie psie, 

porozmawiać z panem chcę. 

- Gdybyś pieski język znał, 

to byś do mnie szczekał: 

- hau! hau! hau! 

Papużka 
Papużko, papużko 

Powiedz mi coś na uszko. 

Nic nie powiem, boś ty plotkarz, 

Powtórzysz temu, kogo spotkasz. 

Kasza 
Kipi kasza, kipi groch. 

Lepsza kasza, niż ten groch. 

Bo po grochu brzuszek boli, 

Za to kasza brzuszek goi. 

Problemy Pana Raka 
Miał Pan Rak problemy cztery: 

„Czy dla raków są rowery? 

Znajdę rower w swym kolorze? 

Róż, czerwony, bordo może? 

A co z rowerową kartą? 



Czy wyrobić jest ją warto? 

Gdzie zaopatrują raki 

w oryginalny rower taki?”. 

W szufladzie 
Do moich rzeczy w szufladzie biurka 

dorzucę jeszcze: kawałek sznurka, 

muszle, kasztanki, niciane szpulki 

szyszkę i myszkę i szklane kulki. 

Gruszka 
Spadła gruszka do fartuszka, 

spadły też i dwa jabłuszka. 

A śliweczka spaść nie chciała, 

bo śliweczka nie dojrzała. 

Sprzątanie 
Tańczy szczotka, tańczy wiadro 

i ściereczka z twoją mamą. 

Już mieszkanie posprzątane, 

pomóż mamie zrób to samo! 

Maczek 
Jestem polny maczek, 

mam czerwony fraczek. 

Lubię tańczyć kujawiaczka, 

walczyka i krakowiaczka. 

Grześ 
Leży Grześ nad rzeczką, 

grzeje go słoneczko, 



przygląda się kędzierzawym, 

puszystym owieczkom. 

Dżdżownica 
Zjadła dżem dżdżownica, 

wreszcie pękła jej spódnica. 

Zapłakała więc żałośnie: 

„Jak na drożdżach brzuch mi rośnie”. 

Wujaszek 
Żyje w borze sójka psujka, 

w Szczebrzeszynie zaś ma wujka. 

Zabaweczki sójka psuje. 

A wujaszek reperuje. 

 

 

 

Pochwalenie dzieci za pracę. 

 

                                                                      Ewa Herzyk- Mojeścik 


