
Pamiętacie zabawne wierszyki i wyliczanki ze swojego dzieciństwa? W większości 

przypadków zapewne uleciała gdzieś część tekstu, dlatego postanowiłam  wam nieco 

odświeżyć pamięć. 

Przed wam zestaw najlepszych wyliczanek i rymowanek dla dzieci, którymi możecie 

uatrakcyjnić swój czas spędzony w domu. Pamiętajcie! Każdą rymowankę można dodatkowo 

uatrakcyjniać pokazywaniem. To świetna zabawa dla was i dziecka, a jednocześnie i 

wspaniała nauka mówienia. Zapraszam do zabawy wszystkie dzieci szkolne, przedszkolne i te 

jeszcze malutkie.  

Konkurs szkolny : Drogie dzieci żeby zabawy było więcej organizuje konkurs 

związany z rymowankami. Kto wykona najśmieszniejszy rysunek do wybranej 

rymowanki otrzyma nagrodę niespodziankę . Proszę o przesyłanie zdjęć 

rysunków na mojego Messengera . Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 

kwietnia 2020. Zapraszam wszystkich i czekam na zdjęcia.  

RYMOWANKI DLA DZIECI 

Lata osa koło nosa. 

Lata mucha koło ucha. 

Lata pszczoła koło czoła. 

Lecą ważki koło paszki. 

Lata bąk koło rąk 

Chodzą mrówki koło główki. 

Pełza gąsieniczka dokoła policzka. 

  

Mam dwie dłonie, łokcie dwa. 

Dwa kolana, nogi dwie. 

Wszystko pięknie zgadza się. 

Dwoje uszu, oczka dwa, 

lecz jedną buźkę się ma. 

A ponieważ buzia je, 

chciałbym buzie też mieć dwie. 

  

Pokaż Ania (imię dziecka), gdzie masz oko, 

gdzie masz ucho, a gdzie nos, 



gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, 

gdzie na głowie rośnie włos. 

Daj mi rękę, 

tupnij nogą, 

kiwnij głową: tak i nie. 

Klaśnij w ręce. 

Hop do góry! 

Razem pobawimy się. 

  

Tu, tu sroczka kaszkę warzyła (wewnątrz dłoni dziecka pukamy swoim palcem), 

dzieci swoje karmiła: 

Pierwszemu dała na miseczce, (łapiemy mały paluszek dziecka) 

drugiemu dała na łyżeczce,(łapiemy dziecko za drugi paluszek) 

trzeciemu dała w garnuszku,(łapiemy dziecko za trzeci paluszek) 

czwartemu dała w dzbanuszku, (łapiemy czwarty paluszek) 

a piątemu nic nie dała (chwytamy kciuk dziecka) 

i frrrrrr… do lasu poleciała (nagle zabieramy rękę i pokazujemy, jak odlatuje sroczka). 

  

(W tej wyliczance po kolei pokazujemy palce – zaczynając od kciuka): 

Ten pierwszy to dziadziuś, 

A przy nim babunia. 

Największy to tatuś, 

A przy nim mamunia 

A to ja dziecinka mała, 

I oto moja rodzinka cała. 

  

(w tej rymowance pokazujemy po kolei to, o czym mówimy): 

Tu paluszek, tu paluszek  

Kolorowy mam fartuszek 

Tu jest rączka 

A tu druga 

A tu oczko do mnie mruga 

Tu jest buzia 

Tu ząbeczki 

Tam wpadają cukiereczki. 

  



Rączki robią klap, klap, klap (klaszczemy) 

Nóżki robią tup, tup, tup (tupiemy) 

Tutaj swoją główkę mam (pokazujemy) 

I po brzuszku bam, bam, bam (klepiemy się po brzuchu) 

Buzia robi am, am, am (pokazujemy) 

Oczka patrzą tu i tam (kręcimy głową) 

Tutaj swoją główkę mam (pokazujemy) 

I na nosku sobie gram (gramy na nosie jak na 

 

Murzynek malutki, oczka ma błyszczące 

Kręcą mu się loczki 

Do góry sterczące 

Buzia cała czarna, jak ta czekolada 

Mały nasz murzynek po murzyńsku gada. 

Chodź do nas Murzynku, podaj rączki swe 

Zrobimy kółeczko, zabawimy się 

Dalej, dalej, kręćmy się w kółeczko. 

Jak się zabawimy wypijemy mleczko. 

  

My jesteśmy krasnoludki, 

Hopsasa, hopsasa 

Pod grzybkami nasze budki. 

Hopsasa, hopsasa. 

Jemy mrówki, żabie łapki, 

oj tak, tak, oj tak, tak, 

a na głowach krasne czapki – 

to nasz znak, to nasz znak! 

Gdy kto zbłądzi, to trąbimy 

trututu, trututu! 

Gdy kto senny, to uśpimy 

Lululu, lululu. 

Gdy kto skrzywdzi krasnoludka, 

ajajaj, ajajaj, 

to zapłacze niezabudka 

uuuuu, uuuuu! 

 


