
SZUMIĄCE WIERSZYKI 
LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKI DO UTRWALANIA GŁOSEK SZUMIĄCYCH 

 
„ MYSZKI” -  wierszyk do dwiczeo logorytmicznych utrwalających  głoskę „sz” w sylabach 

 

Myszek sto do norki szło:     SZO, SZO, SZO       SZO, SZO, SZO 
Wtem wybiegły koty dwa:       SZA, SZA, SZA     SZA, SZA, SZA 
A, że były bardzo złe          SZE, SZE, SZE             SZE, SZE, SZE 
To złapały myszki dwie       SZE, SZE, SZE             SZE, SZE, SZE 
Potem jeszcze zjadły trzy     SZY, SZY, SZY           SZY, SZY, SZY 
I ostrzyły ciągle kły              SZY, SZY, SZY           SZY, SZY, SZY 
Ale, że im brakło tchu       SZU, SZU, SZU           SZU, SZU, SZU 
Nie złapały wszystkich stu   SZU, SZU, SZU       SZU, SZU, SZU 
E.MICHAŁOWSKA 
 
 

„ GRUSZKI I MUSZELKI”-  utrwalanie głoski „sz” w sylabach i wyrazach 

 
SZA, SZA, Szymek ma, 
SZE, SZE, muszle dwie 
SZY, SZY gruszki trzy 
SZU, SZU, wpadły mu 
SZO, SZO, aż na dno 
Do koszyka szarego. 
E. MICHAŁOWSKA 
 
 

„DESZCZYK” – piosenka logorytmiczna do utrwalania głoski „sz” w izolacji 

 
Deszczyk pada KAP, KAP, KAP 
Ty kropelkę ŁAP, ŁAP, ŁAP. 
Woda szumi SZ……, SZ……, SZ….. 
Do kałuży wpadłe(a)ś ty (szumi kolejno każde dziecko) 
 
„SZPAK”- utrwalanie głoski „sz” w sylabach i wyrazach 

Szedł po drodze szpak 
do szkoły się uczyd, 
i tak sobie  
śpiewał: 
szpu- szpu, 
szpa- szpa, 
szpo- szpo, 
szpe- szpe, 
szpi-  
szpi... 
Taki śmieszny szpak, 
co uczyd się chciał. 
AUTOR NIEUSTALONY 
 



 

„ SZARY SZARAK” – utrwalanie głoski „sz” w sylabach i tekstach 

 
Szarak szary sza, sza, sza 
Szare futro, uszy ma. 
Szu, szumi woda, 
Sze, szeleści krzak, 
Szarak umyka cicho, jak szpak  

                   E.MICHAŁOWSKA 
 
 

 

„PODUSZKA”- utrwalanie głoski „sz” w tekstach 

 
 Poduszka na twym łóżku poszewkę ma pluszową. 
 Kwiatuszki i motylki masz tuż nad swoją głową. 
 Poduszka na twym łóżku przyniesie ci sen szybki. 
 Będziesz w tym śnie szybowad, potem pływad jak rybki. 
 K. SZOPLIK 
 
 

 „LATO”- utrwalanie głoski „sz” w tekstach 

 
 Szumi, szumi woda, szumi, szumi las, 
 szumią, szumią pola lato wita nas. 
 Szumi, szumi woda, szumi, szumi las,  
szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas. 
 J. Nowak 

 
 

 „KOŁYSANKA”- utrwalanie głoski „sz” w sylabach i  tekstach 

 
 W kolebusi Leszek mały sza, sza, sza, 
 pokołysze mama Lesia sza, sza, sza. 
 Uśnij, uśnij mój Lesiuniu sza, sza, sza.  
Ja zanucę kołysankę sza, sza, sza.  
J. Nowak 
 

„ SZYMEK – SZARODYMEK”-  utrwalanie głoski „sz” w tekstach 

 

Oto Szymek Szarodymek. 
A to Szymka kotek Puszek  
I jego szary kłębuszek. 
A pod szafą myszka  
I szynki okruszek. 
Puszek szuka myszki, 
A myszka okruszka, 
A Szymek szuka  
Szarego kłębuszka. 
E.MICHAŁOWSKA 
 
 



 
 

„DESZCZYK” – tekst logorytmiczny utrwalający grupę spółgłoskową: „szcz” 

 

Deszczyk kropi, deszczyk mży, 
Człapią w deszczu żuczki trzy. 
Po kałużach: CZŁAP, CZŁAP, CZŁAP 
Woda pluszcze: SZLAP, SZLAP, SZLAP 

E.MICHAŁOWSKA 
 
 
 

„TRUDNE PYTANIA”-  utrwalanie głosek szumiących w tekstach 

 

- Co robi leszczyk, gdy pada deszczyk? 
- Co robi kaczka, gdy jedzie taczka? 
- Co robią beczki, gdy wpadną do rzeczki? 
- Co robią pączki, gdy trafią do rączki? 
- Czarku daj spokój, już nie męcz mnie! 
Odpowiedzied na twe pytania nie da się! 
K. SZOPLIK 

 
 
„ KOSZYK SZYMKA” – różnicowanie głosek trzech szeregów 

 
U Szymka w koszyku 
 pyszności bez liku. 
Mieszka tam szczypiorek z gruszką 
I szpinak wraz z białą pietruszką. 
Zielony groszek z puszki 
I przepyszne pączuszki. 
Szymek to wielki łakomczuszek, 
Zjadł wszystko i boli go brzuszek. 
E.MICHAŁOWSKA 

 
 

„ SKRZYNIA” – różnicowanie głosek szumiących i syczących 

 

W skrzyni skarbów dużo leży, 
Każdy po nie chętnie bieży. 
Szymek, Leszek i Bożena, 
Przemek, Błażej i Marzenka. 
       Trzy bursztyny, broszki trzy, 
       Naszyjniki i krzyżyki 
Wszyscy skrzynię otwierają 
Różnych skarbów w niej szukają. 
E.MICHAŁOWSKA 
 
 
 
 

 



„ CO NAM JESIEO W DARZE NIESIE?” – utrwalenie głosek trzech szeregów 

 

Czerwone jarzębiny 
 na korale dla dziewczyny, 
Grzybów pełne koszyki 
 na grzybowe smakołyki, 
Smaczne warzywa 
 w ziemi ukrywa, 
 Kasztany i żołędzie 
Pod drzewami leżą wszędzie. 
               Lecz także: 
Jesienne szarugi 
I deszczu strugi, 
Olbrzymie kałuże, liści kolor żółty 
I przemoczone jesienne buty. 
E. MICHAŁOWSKA 

 

 
 

 


