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WIERSZYKI  ŁAMIĄCE  JĘZYKI 

 

 

Żabie kłopoty 

 

W dużym stawie pewna żaba 

narzekała, że jest słaba. 

Wciąż ją tylko bolał brzuszek, 

choć nie jadła wcale gruszek. 

 

Rzecze żabie żółw powoli: 

Droga żabo – brzuch cię boli? 

Jeśli tak, to znam przyczynę, 

żab leczyłem już rodzinę. 

 

Żaba słucha, co żółw rzecze, 

a w żołądku wciąż ją piecze. 

Żółw zaś mówi – nie ma rady, 

winne twoje są obiady. 

 

Jesz zbyt dużo tłustych muszek, 

a od muszek boli brzuszek. 

Musisz zmienić swe żywienie: 

lekkostrawne jedz jedzenie! 
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Dzik zrzęda 

 

Stoi dzik w borze 

i mocno zrzędzi, 

że pod drzewami 

nie ma żołędzi. 

 

A jak żołędzi 

w borze nie będzie, 

to żona dzika 

tu nie przybędzie. 

 

Stoi pod drzewem 

dzik i tak zrzędzi, 

zrzędzi i zrzędzi: 

- Nie ma żołędzi! 

 

Słysząc te żale, 

dwa dęby stare 

zaraz rzuciły 

żołędzi parę. 

 

- Już nie narzekaj, 

marudny dziku, 

będzie żołędzi 

w borze bez liku. 

 

Gdy żona twoja 

do nas przybędzie, 

będą leżały 

wszędzie żołędzie. 
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Szympans Szymon 

 

Puszysty szympans 

ukradł saszetkę. 

Płacze staruszka: 

- Gdzie mam torebkę? 

 

A szympans Szymon 

stoi na szosie 

szesnaście godzin 

i gra na nosie. 

 

Listonosz Sasza 

w sztruksowej czapce 

już szósty dzionek 

pociesza babcię: 

 

- Droga staruszko, 

złapię szympansa, 

gdy będzie w szałasie, 

to nasza szansa! 

 

Szelest suszarki 

słychać w szałasie. 

To oszust Szymon 

tkwi w tym hałasie. 

 

Bo szympans Szymon 

w szałasie suszy 

mokre od deszczu 

swe szorstkie uszy. 
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Listonosz Sasza 

szosę osusza. 

Po osuszeniu 

na szałas rusza. 

 

Speszony szympans 

rzuca suszarkę. 

Czmycha przez małą 

szałasu szparkę, 

 

Listonosz Sasza 

szuka saszetki. 

A tu w szałasie –  

same torebki. 

 

To oszust szympans 

szesnaście razy 

okradał babcie 

z ręcznych bagaży. 

 

 

 

Kaczor i wykałaczka 

 

Pcha pod górę kaczka taczkę, 

w taczce wiezie wykałaczkę. 

 

- Czemu, kaczko,idziesz z taczką 

i do tego z wykałaczką? 

 

- Na tę taczkę czeka kaczor, 

cztery kaczki o tym kwaczą. 
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Wykałaczką, mówią kaczki, 

kaczor czyści im kubraczki. 

 

 - Człap pod górę, kaczko z taczką, 

pchaj więc taczkę z wykałaczką. 

 

Kaczor czeka na tę taczkę, 

daj mu jego wykałaczkę. 

 

Niech się cieszą cztery kaczki- 

będą czyste mieć kubraczki. 

 

 

 

DŻ 

 

W dżdżu dżdżownica oraz dżem, 

z tych wyrazów jeden zjem. 

 

Dżem to będzie oczywiście, 

dżem, co kryje w sobie wiśnie. 

 

W dżungli dżdżystym, ciemnym dniem 

pełno dżdżownic jest pod pniem. 

 

Ma dżokejkę dżokej ten, 

co z drożdżówki zjada dżem. 

 

Dżuma, dżudo, dżdżysty, dżez, 

drożdże, dżokej, dżem. 

 

Wspólną głoskę wszystkie mają. 

Jak ją dzieci wymawiają? 
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Szafa Szymona 

 

Szymon koszulę do szafy wkłada, 

a tu mu z szafy wieszak wypada. 

 

Szerokie szelki z szuflady wystają, 

szaliki mamy z wieszaków spadają. 

 

Z szarej koszuli kieszeń odpada... 

szeptem do Szymka mówi szuflada: 

 

- Szale, koszule, wieszaki, szelki... 

Bałagan w szafie panuje wielki! 

 

Szymek szanuje uwagi wszelkie. 

Zrobił więc w szafie porządki wielkie. 

 

Marzenia żuczka i żabki 

 

Żuczek o żabce tak ciągle marzy, 

marzy, że może ślub się wydarzy, 

że żuczek z żabką sie wnet ożeni, 

żuka marzenia żaba doceni. 

 

A żaba często marzy o mężu, 

lecz nie o żuku, tylko o wężu, 

który jak długa, wąska wstążeczka 

wije się pięknie jak każda rzeczka. 

 

Marzenia żabki, marzenia żuka, 

są takie same – każde z nich szuka. 

Każde z nich szuka sobie partnera, 

lecz według innych cech go dobiera. 
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Smok 

Na pagórku stoi smok. 

Dziś planuje wielki skok. 

Skrzynię skarbów zabrać chce, 

gdzie jej szukać dobrze wie. 

Za skałami, tuż 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. 
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