
WYLICZANKI 

 

Pałka zapałka, dwa kije 

Kto się nie schowa, ten kryje 

Entliczek, pentliczek 

Czerwony stoliczek 

Na kogo wypadnie 

Na tego bęc 

Wpadła bomba do piwnicy 

Napisała na tablicy 

SOS dziwny pies 

Tu go nie ma, 

A tu jest. 

Trąf, trąf 

Misia Bela 

Misia, Kasia, Kąfacela 

Misia A, Misia Be 

Misia, Kasia, Ką Fa Ce 

 

Ecie pecie, gdzie jedziecie? 

Ele mele, na wesele! 

 

Na wysokiej górze 

Rosło drzewo duże 

Nazywało się tak: 



Apli papli blite blau 

A kto tego nie wypowie, 

Ten nie będzie grał. 

Jeden, dwa - Janek ma 

Trzy, cztery - smaczne sery. 

Pięć, sześć – chciał je zjeść 

Siedem, osiem - spotkał Zosię 

Dziewięć, dziesięć - schował w kieszeń. 

 

Kto się gniewa, 

Niech się gniewa 

Niech se przypnie 

Nos do drzewa. 

Niech to drzewo dotąd nosi, 

Aż się z nami nie przeprosi. 

 

Tere fere kuku 

Strzela baba z łuku, 

Zestrzeliła księżyc z nieba, 

Narobiła huku 

 

Siedzi baba na cmentarzu, 

Trzyma nogi w kałamarzu, 

Przyszedł duch, babę w brzuch 

Baba fik, a duch znikł 



Siała baba mak, 

Nie wiedziała, jak, 

A dziad wiedział, 

Nie powiedział, 

A to było tak. 

 

Kipi kasza, kipi groch, 

Lepsza kasza niż ten groch, 

Bo od grochu boli brzuch, 

A od kaszy człowiek zdrów. 

 

Raz dwa trzy – na me wezwanie, 

A za czwartym niech sięstanie, 

A za piątym niech tu będzie, 

A za szóstym – huknie wszędzie! 

 

Palec pod budkę, bo za minutkę  

Budka się zamyka, gości nie przymyka. 

Poniedziałek, wtorek, środa, 

czwartek, piątek, sobota, 

niedziela – budka się otwiera. 

 

 

 

 



Masaż opuszków palców (mocno dociskamy każdy oddzielnie) 

 

Sroczka kaszkę warzyła, 

Dzieci swoje karmiła. 

Jednemu dała na łyżeczkę, 

Drugiemu dała na miseczkę, 

Trzeciemu dała w garnuszeczku, 

Czwartemu dała na spodeczku, 

A piątemu nic nie dała, tylko frrr! 

Po więcej poleciała. 

 

 

 

 

SCHEMAT CIAŁA 

 

Lata mucha koło ucha, 

Lata bąk koło rąk, 

Lecą ważki koło paszki, 

Lata pszczoła koło czoła, 

Lecą muszki koło nóżki, 

Biegną mrówki koło główki, 

Pełza gąsieniczka dokoła policzka. 

 

 

 



Głowa jak bomba, 

Nos jak trąba, 

Uszy jak pantofle, 

Oczy jak kartofle 

A cała figura  

Podobna do szczura. 

 

(Masażyk) 

 

Baba placek ugniatała, 

Wyciskała, wałkowała, 

Raz na prawo, raz na lewo, 

Potem trochę w przód i w tył, 

Żeby placek dobry był. 

 

Cicho… cicho, placek rośnie, 

W ciepłym piecu u Marioli. 

A gdy będzie upieczony –  

każdy brzuszek zadowoli. 

 

A to co? A to co?  

Jajko drogą szło! 

Napotkało „patelnicę”  

i udaje jajecznicę. 

 



Tu płynie rzeczka, 

Tędy przeszła pani na szpileczkach 

Tu stąpały słonie  

i biegały konie. 

Wtem przemknęła szczypaweczka, 

Zaświeciły dwa słoneczka, 

Spadł drobniutki deszczyk. 

Czy cię przeszedł dreszczyk? 

 

 

 

NIBY-OBCE JĘZYKI 

(kształcą świadomość fonologiczną) 

 

Ę tę tinus. 

Sabaraka minus. 

Sabaraka like faka. 

Ele bela dong 

 

Ene due like fake, 

korba borba ósme smake, 

deus deus kosmateus 

i morele baks 

 

Ąse kadąse flore 

o made, o made, o madeo 

deo riki tiki 



deo deo myszka miki 

raz dwa trzy... 

 

Ence pence 

Cztery ręce. 

Idzie sobie smok w sukience. 

Elke trelke 

Kartofelke. 

Smok się przebrał za modelkę! 

Cukier – pukier 

Wrona z krukiem. 

Wiatr smokowi zwiał perukę! 

Raz, dwa, trzy! 

Perukę łapiesz TY! 

 

Ancy pancy 

Chlust glanc 

Amal udy 

Amal anc. 

Erwas perwas koperwas, 

Ty, zajączku, zmykaj w las! 

 

 

 

 

 

 



POWTARZANKI 

 

Maszerują dzieci drogą: raz dwa trzy! 

Lewą nogą, prawą nogą: raz dwa trzy! 

A nad drogą słonko świeci, 

I uśmiecha się do dzieci: raz dwa trzy! 

Maszerują dzieci drogą: raz, dwa trzy! 

Lewą nogą, prawą nogą: raz, dwa, trzy! 

Naprzód zuchy, naprzód śmiało, 

Będzie przygód tu niemało. 

Raz, dwa, raz, dwa, trzy! 

 

Jeden dwa, jeden dwa 

Pewna pani miała psa 

Trzy i cztery, trzy i cztery, 

Pies ten dziwne miał maniery. 

Pięć i sześć, pięć i sześć, 

Pies ten lodów nie chciał jeść. 

Siedem osiem, siedem osiem, 

Wciąż o kości tylko prosił. 

Dziewięć dziesięć, dziewięć dziesięć  

Kto te kości mu przyniesie? 

Może ty, może ja? 

Licz od nowa: jeden, dwa… 

 



Było morze, było morze, 

W morzu kołek, w morzu kołek, 

A ten kołek, a ten kołek 

Miał wierzchołek. 

Na tym kołku, na tym kołku 

Siedział zając, siedział zając  

I nóżkami przebierając śpiewał tak: 

Było morze, było morze… 

 

Ele mele – zjedz morele. 

Bingo, bango – wcinaj mango. 

Pomarańcza z marakują 

Do zabawy się szykują. 

Pomarańcza, trzy banany, 

Będzie ubaw niesłychany, 

Bo: ele morele … 

 

Idzie jeż, mały jeż, 

Może ciebie pokłuć też! 

Pełznie wąż, śliski wąż. 

I łaskocze ciebie wciąż! 

Idzie słoń, ciężki słoń, 

I nadepnie ci na dłoń! 

 

 

 



Dialogowe 

 

- Gąski, gąski, do domu! 

- Boimy się. 

- Czego? 

- Wilka złego. 

- Gdzie on jest? 

- Za płotem. 

- Co robi? 

- Zęby ostrzy. 

- Na kogo? 

- Na nas! 

– Gąski, gąski, do domu! 

 

– Babko, babko, na czym stoicie? 

– Na beczce. 

– A co w tej beczce? 

– Kwas. 

– To łapcie nas! 

 

Jedzie pociąg z daleka, 

Na nikogo nie czeka. 

- Konduktorze łaskawy, 

Zabierz nas do Warszawy! 

- Trudno trudno to będzie, 



Dużo osób jest wszędzie. 

- Pięknie pana prosimy, 

Jeszcze miejsca widzimy. 

- A więc szybko wsiadajcie, 

Do Warszawy ruszajcie. 

 

 

Miała baba koguta, 

Wsadziła go do buta – siedź! 

- O mój miły kogucie, 

Jakże ci w tym bucie jest? 

Miała baba indora, 

Wsadziła go do wora – siedź! 

- O mój miły indorze, 

Jakże ci w tym worze jest? 

Miała baba kokoszkę, 

Wsadziła ją w pończoszkę – siedź! 

Moja miła kokoszko, 

Jakże ci w pończoszce jest? 

 


