
 

Cześć PiątAki! 

Jutro mamy wierszykową rytmikę, będziemy pracować z 
podręcznikiem s. 210-211. A na rozgrzewkę kilka 
wierszy z rytmem. Kto ma ochotę, niech się przygotuje 
do ładnego, rytmicznego!!!! czytania. 

 

Jan Brzechwa 

Żuk 
 
Do biedronki przyszedł żuk, 
W okieneczko puk-puk-puk. 
 
Panieneczka widzi żuka: 
"Czego pan tu u mnie szuka?" 
 
Skoczył żuk jak polny konik, 
Z galanterią zdjął melonik 
 
I powiada: "Wstań, biedronko, 
Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko. 
 
Wezmę ciebie aż na łączkę 
I poproszę o twą rączkę" 
 
Oburzyła się biedronka: 
"Niech pan tutaj się nie błąka, 
Niech pan zmiata i nie lata, 
I zostawi lepiej mnie, 
Bo ja jestem piegowata, 
A pan - nie!" 
 
Powiedziała, co wiedziała, 
I czym prędzej odleciała, 
 
Poleciała, a wieczorem 
Ślub już brała - z muchomorem, 
 
Bo od środka aż po brzegi 
Miał wspaniałe, wielkie piegi. 
 
Stąd nauka 
Jest dla żuka: 
Żuk na żonę żuka szuka. 

 

 

 

 

 

Entliczek-pentliczek 
 
Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek, 
A na tym stoliczku pleciony koszyczek, 
 
W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, 
A na tym robaczku zielony kubraczek. 
 
Powiada robaczek: "I dziadek, i babka, 
I ojciec, i matka jadali wciąż jabłka, 
 
A ja już nie mogę! Już dosyć! Już basta! 
Mam chęć na befsztyczek!" I poszedł do miasta. 
 
Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru, 
Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. 
 
Są w barach - wiadomo - zwyczaje utarte: 
Podchodzi doń kelner, podaje mu kartę, 
 
A w karcie - okropność! - przyznacie to sami: 
Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami, 
 
Duszone są jabłka, pieczone są jabłka 
I z jabłek szarlotka, i komput [placek], i babka! 
 
No, widzisz, robaczku! I gdzie twój befsztyczek? 
Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julian Tuwim 

Lokomotywa 
 
Stoi na stacji lokomotywa, 
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa: 
Tłusta oliwa. 
 
Stoi i sapie, dyszy i dmucha, 
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha: 
Uch - jak gorąco! 
Puff - jak gorąco! 
Uff - jak gorąco! 
Już ledwo sapie, już ledwo zipie, 
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. 
Wagony do niej podoczepiali 
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali, 
I pełno ludzi w każdym wagonie, 
A w jednym krowy, a w drugim konie, 
A w trzecim siedzą same grubasy, 
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, 
A czwarty wagon pełen bananów, 
A w piątym stoi sześć fortepianów, 
W szóstym armata - o! jaka wielka! 
Pod każdym kołem żelazna belka! 
W siódmym dębowe stoły i szafy, 
W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, 
W dziewiątym - same tuczone świnie, 
W dziesiątym - kufry, paki i skrzynie, 
A tych wagonów jest ze czterdzieści, 
Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. 
Lecz choćby przyszło tysiąc atletów 
I każdy zjadłby tysiąc kotletów, 
I każdy nie wiem jak się wytężał, 
To nie udźwigną, taki to ciężar. 
Nagle - gwizd! 
Nagle - świst! 
Para - buch! 
Koła - w ruch! 
 
Najpierw -- powoli -- jak żółw -- ociężale, 
Ruszyła -- maszyna -- po szynach -- ospale, 
Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, 
I kręci się, kręci się koło za kołem, 
I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, 
I dudni, i stuka, łomoce i pędzi, 
A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost! 
Po torze, po torze, po torze, przez most, 
Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, 
I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, 
Do taktu turkoce i puka, i stuka to: 
Tak to to, tak to to , tak to to, tak to to. 
Gładko tak, lekko tak toczy się w dal, 
Jak gdyby to była piłeczka, nie stal, 

 
Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, 
Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. 
 
A skądże to, jakże to, czemu tak gna? 
A co to to, co to to, kto to tak pcha, 
Że pędzi, że wali, że bucha buch, buch? 
To para gorąca wprawiła to w ruch, 
To para, co z kotła rurami do tłoków, 
A tłoki kołami ruszają z dwóch boków 
I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, 
Bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, 
I koła turkocą, i puka, i stuka to: 
Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to!... 

 

 

Okulary 
 
Biega, krzyczy pan Hilary: 
"Gdzie są moje okulary?" 
 
Szuka w spodniach i w surducie, 
W prawym bucie, w lewym bucie. 
 
Wszystko w szafach poprzewracał, 
Maca szlafrok, palto maca. 
 
"Skandal! - krzyczy - nie do wiary! 
Ktoś mi ukradł okulary!" 
 
Pod kanapą, na kanapie, 
Wszędzie szuka, parska, sapie! 
 
Szuka w piecu i w kominie, 
W mysiej dziurze i w pianinie. 
 
Już podłogę chce odrywać, 
Już policję zaczął wzywać. 
 
Nagle zerknął do lusterka... 
Nie chce wierzyć... Znowu zerka. 
 
Znalazł! Są! Okazało się, 
Że je ma na własnym nosie. 

 

 

 

 

 



 


