
Wierszyki logopedyczne dla najmłodszych 

 

           Z małym dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy warto bawić się słowem w postaci 

wierszyków, rymowanek, piosenek z użyciem wyrażeń dźwiękonaśladowczych ( onomatopei). 

Jeśli dziecko nie umie jeszcze powtórzyć  wierszyka, włącza się tylko wypowiadając odgłosy 

zwierząt i z najbliższego środowiska. Poniżej znajdują się popularne wierszyki logopedyczne, 

które można wykorzystać w zabawie z dzieckiem. 

Zwierzęce gadanie 
Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? Kle, kle, kle. 

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum, kum, kum. 

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau, miau, miau 

Co mówi kura, gdy znosi jajko? Ko, ko, ko. 

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? Ku-ku-ryku. 

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? Me, me, me. 

Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? Mu, mu, mu. 

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał? Hau, hau, hau. 

Co mówi baran, gdy spać mu się chce? Be, be, be. 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce? 

Nic! Przecież ryby nie mają głosu! 

         Pociąg                                                                                                                                  

(można śpiewać na melodię „Jedzie pociąg z daleka”) 

Jedzie pociąg - fu, fu, fu 

Trąbi trąbka- tru tu tu 

Szczeka piesek – hau, hau, hau 

Miauczy kotek- miau, miau, miau 

Beczy baran – be, be, be 

Za nim owca- me, me, me 

Bzyczy pszczoła- bzz, bzz, bzz 

Za nią myszka – pi, pi, pi 

Gra bębenek- bum, bum, bum 

Kumka żabka- kum, kum, kum 

Cyka zegar- cyk, cyk, cyk 

Za nim pajac- fik, fik, fik. 

 



  Ślimak                                                                            Pieje kogut 

Ślimak, ślimak, wystaw rogi,                           Pieje kogut: KUKURYKU,  

dam ci sera na pierogi,                                     wstawaj mały mój chłopczyku! 

jak nie sera, to kapusty                                     Chłopczyk rano się obudził, 

- od kapusty będziesz tłusty.                             patrzy, ile wkoło ludzi. 

                                                                          Dziękuję ci koguciku 

                                                                           za to Twoje KUKURYKU! 

         Osa                                                                      W pokoiku na stoliku 

Lata osa koło nosa                                                 W pokoiku na stoliku 

Lata mucha koło ucha                                           stało mleczko i jajeczko. 

Lata bąk koło rąk                                                    Przyszedł kotek, wypił mleczko, 

Lecą ważki koło paszki                                           a ogonkiem stłukł jajeczko. 

Lata pszczoła koło czoła                                        Przyszła pani, kotka zbiła, 

Lata mucha koło brzucha                                      a skorupki wyrzuciła. 

Lecą muszki koło nóżki  

Biegną mrówki koło główki  

Pełznie gąsieniczka dokoła policzka. 

 

Co słychać na wsi?                                                           Kotek   /Julian Tuwim/ 

Co słychać? Zależy - gdzie.                                  Miauczy kotek: miau! 

Na łące słychać: Kle, kle!                                    - Coś ty, kotku, miał? 

Na stawie: Kum, kum!                                         - Miałem ja miseczkę mleczka, 

Na polu: Ku - ku, ku - ku!                                    Teraz pusta jest miseczka, 

Przed kurnikiem: Kukuryku!                                A jeszcze bym chciał. 

Ko - ko - ko - ko - ko! - w kurniku.                      Wzdycha kotek: o! 

Koło budy słychać: Hau, hau!                               - Co ci, kotku, co? 

A na progu: Miau...                                                - Śniła mi się wielka rzeka, 

A co słychać w domu,                                            Wielka rzeka, pełna mleka 

Nie powiem nikomu!                                              Aż po samo dno. 

                                                                                Pisnął kotek: pii... 

                                                                                - Pij, koteczku, pij! 

   Rozmowa z bocianem                                       Skulił ogon, zmrużył ślipie, 

 Dzień dobry panie bocianie!                                 Śpi - i we śnie mleczko chlipie                                                                                

- Kle, kle!                                                               -Bo znów mu się śni. 

 -Czy smaczne było śniadanie? 

-Kle, kle! 

http://www.zabawna-kraina.pl/gry-i-zabawy/krotkie-wierszyki/slimak/
http://www.zabawna-kraina.pl/gry-i-zabawy/krotkie-wierszyki/pieje-kogut/
http://www.zabawna-kraina.pl/gry-i-zabawy/krotkie-wierszyki/w-pokoiku-na-stoliku/


Co jadł pan na drugie danie? 

-Kle, kle! 

-Jak długo pan tu zostanie? 

-Kle, kle! 

-Bywaj zdrów, panie bocianie! 

-Kle, kle! 

 

 Idzie Tola do przedszkola /L. Krzemienicka/ 

Idzie Tola do przedszkola pod osłoną parasola 

Deszczyk: kap, kap, kap… 

Spotkała ją Hania w polu: Pod parasol weź mnie Tolu! 

Deszczyk: kap, kap, kap… 

Jasio też się deszczu boi. Chodź, pójdziemy wszyscy troje! 

Deszczyk: kap, kap, kap… 

Jeszcze pieska z sobą biorą. Chodź, będziemy iść we czworo! 

Deszczyk : kap, kap, kap… 

Przyszli wszyscy do przedszkola. Kapie woda z parasola. 

Deszczyk: kap, kap, kap… 
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