
 Rymy, rymowanki i wyliczanki.

Dzieci przepadają za rymowanymi wierszykami i zagadkami. Warto to 
wykorzystać - tym bardziej, że układanie i recytowanie rymowanek wpływa 
bardzo korzystnie na rozwój nauki mówienia i jest to najlepszy sposób, by 
rozbawić swojego malucha. Zachęcam Rodziców, by korzystali nie tylko z 
gotowych tekstów, ale także tworzyli - wspólnie z dzieckiem - własne 
rymowanki, śmieszne i niepowtarzalne.

W tym dziale znajdziecie znane i popularne rymowanki, ale także inne proste 
wierszyki i zabawy z rymami dla dzieci oraz wyliczanki. 

Znacie je wszystkie? Pamiętacie? 
Każdą rymowankę należy dodatkowo uatrakcyjniać pokazywaniem. 

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.
 
 (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 flecie).
 
W trakcie śpiewania pokazujemy: 
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.
 
Idzie myszka
Do braciszka.
Tu zajrzała,
Tu wskoczyła,
A na koniec
TAM się skryła!
 
Bierzemy muchy w paluchy (udajemy, że coś chwytamy palcami)
Robimy z muchy placuchy (klepiemy łapką o łapkę…)
Kładziemy placuchy na blachy (rozkładamy łapki i o coś klepiemy)
I mamy radochy po pachy.

Płynęła sobie rzeczka (palcem rysujemy na plecach dziecka krętą rzeczkę)
Świeciły dwa słoneczka (rysujemy dwa kółka)
Idą konie ( palcami udajemy kroki konia)
Przeszły słonie (palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki)
Spadł deszczyk (palcami naśladujemy spadające krople)
Przeszedł panią/pana dreszczyk? (łaskoczemy dziecko w szyjkę)
Woda z kranu: kap, kap, kap
Konik człapie: człap, człap, człap
Mucha bzyczy: bzy, bzy, bzy
a waż syczy: sy, sy, sy.
Idzie pani stuk, stuk,
Dziadek z laską puk, puk,
Skacze dziecko hop, hop,
Wieje wietrzyk fiu, fiu,



Pada deszczyk kap, kap
Deszcz ze śniegiem chlup, chlup,
A grad w szyby łup, łup.
Idzie, idzie stonoga a tu… noga!
Idzie, idzie malec a tu… palec!
Idzie, idzie koń a tu… dłoń!
Leci, leci sowa a tu… głowa!
Leci, leci kos a tu…nos!
Idzie kominiarz po drabinie, fiku  miku już w kominie! (tu potrzebne jest 
pokazywanie kominiarza na palcach).
Znacie jeszcze jakieś?


