
 

 

 

Po  zakończeniu nauki  proponuję chwilę rozrywki  i kila  ćwiczeń dla języka .                                                               

Proszę   przeczytać te utwory. 

 

 

 

 

   



 

    
WIERSZ,  W KTÓRYM SYCZY PRZEZ CAŁY CZAS 

Szczepan Szczygieł z Grzmiących Bystrzyc 

przed chrzcinami chciał się przystrzyc. 

Sam się strzyc nie przywykł wszakże, 

więc do szwagra skoczył: "Szwagrze! 

Szwagrze, ostrzyż mnie choć krzynę, 

Gdyż mam chrzciny za godzinę". 

"Nic prostszego - szwagier na to. 

- Żono, brzytwę daj szczerbatą! 

W rżysko będzie strzechę Szczygła ta szczerbata brzytwa 
strzygła...". 

Usłyszawszy straszną wieść, 

Szczepan Szczygieł wrzasnął: "Cześć!". 

I przez grządki poza szosą nie 

strzyżony prysnął w proso. 

  

Autor: Ludwik Jerzy Kern 

SZCZYPAWKA 

Usiadła szczypawka na skrzypie                                                                                         
I skrzyp skrzypcami szczypie.                                                                                                       
A już w poniedziałek – szczypie w Szczytnie                                                                          
Szyszki omszałe.                                                                                                                   
We wtorek-Szczypie w Szczypiornie szczypiorek. 

W środę –szczypie w Szczyrku szparagi młode. 

W czwartek –Szczypie w Szczercowie                                                              
Szczyptę bułki tartej. 

W piątek –Szczypie w szczecinie szczątki morskich żyjątek. 

W sobotę – szczypie w Szczawnicy szczaw pod płotem. 

- Szczypawko, a co robisz w niedzielę 

- Niewiele. Spróbuje 

uszczypnąć szczeżuję ! 

                                    autor: Igor Sik 

  

 

 

 

 



W DZIWAKOWIE 

W Dziwakowie pszczoły pasły się na krowie. 

Pszczoły żuły żółte mlecze – 

Same dziwy, nie zaprzeczę. 

W rzecznym mule żaba skrzeczy, 

w trzcinie szepczą żabie dzieci. 

A na brzegu pod borówką, 

szarak je kolację z mrówką. 

Dżdżownica drzemie w norze, 

Ktoś przeszkadza – spać nie może! 

Jest szczęśliwie w Dziwakowie, 

Każde zwierzę Wam to powie. 

  

                               Autor: Sylwia Lipska 

  

 

 

 

STRASZYDŁO 

Na wzgórzu pod Pszczyną, nad rzeczką Przebrzydłą 

mieszkało w zamczysku wrzeszczące Straszydło. 

 Od brzasku do zmierzchu, od zmierzchu do brzasku 

wierzeje zamczyska trzeszczały od wrzasku. 

Przez chaszcze i gąszcze, przez grząskie moczydła 

szedł wrzask przeraźliwy strasznego Straszydła. 

 Aż wreszcie pod Pszczynę przybyła Poczwara 

i rzekła: ”Robaczku! przebrała się miara!  

Wszak każde zwierzątko, od żuczka do myszy, 

w mieszkaniu swym szuka spokoju i ciszy –  

więc porzuć zły zwyczaj, żyć zacznij inaczej 

i przestań już wrzeszczeć, a szeptać racz raczej !” 

 I odtąd pod Pszczyną, nad rzeczką Przebrzydłą 

szeptało w zamczysku wrzeszczące Straszydło.  

A morał stąd taki: mów szeptem koniecznie, 

bo wrzeszczeć w zamczysku jest bardzo niegrzecznie. 

                   Autor: Małgorzata Strzałkowska  



CZTERY JĘDZE SPOD SWARZĘDZA 

Nad rzeczułką pod Swarzędzem 

przędą przędzę cztery jędze, 

przy przędzeniu życie pędzą, 

o pieniądzach w kółko ględzą: 

-Przyszłość jędzy leży w przędzy! 

-Przędźmy przędzę dla pieniędzy! 

-Szybciej! Szybciej przędźmy przędzę! 

-Więcej !Więcej, drogie jędze! 

-Żyć nie warto bez pieniędzy! 

-Tylko głupcy żyją w nędzy! 

-Szybciej! Szybciej przędźmy przędzę! 

-Więcej! Więcej, drogie jędze! 

Nad rzeczułką pod Swarzędzem 

przędą przędzę cztery jędze, 

przy przędzeniu życie pędzą, 

o pieniądzach w kółko ględzą... 

            Autor: Małgorzata Strzałkowska 

SZALONA  MASZYNA 

Wzdłuż łączki przy dróżce 

przez krzaczki po szynach 

prze przodem w szuwarach 

szalona maszyna! 

Świst przeszył powietrze 

aż chrząszcz się przestraszył 

a jeż przerażony w szuwarach się zaszył! 

Drżą ważki i muszki 

czmychają pajączki 

a żuczki i świerszcze aż dyszą z gorączki! 

Wzdłuż rzeczki przez krzaczki 

przy dróżce po szynach przemknęła 

nareszcie szalona maszyna! 

Dreszcz szczęścia gąszcz przeszył 

szuwary odżyły i żwawiej serduszka 

stworzonkom zabiły! 

                           Autor: Małgorzata Strzałkowska 



  

 


