
WAKACYJNE ZABAWY LOGOPEDYCZNE 

 

 



 

ŁAMAOCE JĘZYKOWE 

Łamaoce językowe są świetnym pomysłem na zabawę słowną na prawie każdą okazję , a 

także na poprawienie wymowy i  dwiczeniem na dobrą dykcję.  Jest to jednocześnie dobre 

dwiczenie logopedyczne. Mówienie staranne, wyraźne i płynne jest prawdziwą sztuką. 

Należy jak najwyraźniej i jak najszybciej wypowiedzied trudne łamaoce językowe. 

Powodzenia! 

 

Proponuję wykorzystad tę formę zabawy językowej  jako sposób na nudę dla dzieci 

 i rodziców podczas wakacyjnych podróży. 

 Wierszyki logopedyczne Małgorzaty Strzałkowskiej. 

 

BĄK 

Spadł bąk na strąk, 

a strąk na pąk. 

Pękł pąk, pękł strąk, 

a bąk się zląkł. 
 

BYCZKI 

W trzęsawisku trzeszczą trzciny, 

trzmiel trze w Trzciance trzy trzmieliny 

a trzy byczki znad Trzebyczki 

z trzaskiem trzepią trzy trzewiczki. 
 

STRZYŻYK 

 Czubaty strzyżyk w czystej czapeczce 

 Z Tczowa do Tczewa toczył kuleczkę.  

W Tczewie tłum tczewian wytęża oczy  

– Strzyżyk dotoczy czy nie dotoczy?  

Tymczasem strzyżyk tuż-tuż przed Tczewem 

 Troszeczkę zboczył w krzaczkach za drzewem 

 I krótszą dróżką krocząc nad rzeczką,  

Wrócił do Tczowa razem z kuleczką.  
 

BZYK 

Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury, 

bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy 

i nad Bzurą w bzach bajdurzy, 

bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, 

bo zbzikował i ma bzika! 

 



CHRZĄSZCZ 

Trzynastego, w Szczebrzeszynie 

chrząszcz się zaczął tarzad w trzcinie. 

Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie: 

- Cóż ma znaczyd to tarzanie?! 

Wezwad trzeba by lekarza, zamiast brzmied, ten chrząszcz się tarza! 

Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie, 

że w nim zawsze chrząszcz brzmi w trzcinie! 

A chrząszcz odrzekł niezmieszany: 

- Przyszedł wreszcie czas na zmiany! 

Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały, 

teraz będą się tarzały. 

 

CIETRZEW 

Trzódka piegży drży na wietrze, 

chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy, 

wrzeszczy w deszczu cietrze w w swetrze 

drepcząc w kółko pośród gąszczy. 

 

CZYŻYK 

Czesał czyżyk czarny koczek, 

czyszcząc w koczku każdy loczek, 

po czym przykrył koczek toczkiem, 

lecz częśd loczków wyszła boczkiem. 

 

GORYL 

Turlał goryl po Urlach kolorowe korale, 

rudy góral kartofle tarł na tarce wytrwale, 

gdy spotkali się w Urlach góral tarł, goryl turlał 

chociaż sensu nie było w tym wcale. 

 

HUCZEK 

Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka i niechcący huknął żuczka. 

Ale heca... - wnuczek mruknął i z hurkotem w hełm się stuknął. 

Leży żuczek, leży wnuczek, a pomiędzy nimi tłuczek. 

Stąd dla huczka jest nauczka by nie hasad z tłuczkiem wnuczka. 

 

JAMNIK 

W grząskich trzcinach i szuwarach kroczy jamnik w szarawarach, 

szarpie kłącza oczeretu i przytracza do beretu, 

ważkom pęki skrzypu wręcza, traszkom suchych trzcin naręcza, a gdy zmierzchad 



się zaczyna z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, 

po czym znika w oczerecie w szarawarach i berecie.... 

 

KRÓLIK 

Kurkiem kranu kręci kruk, 

kroplą tranu brudząc bruk, 

a przy kranie, robiąc pranie, 

królik gra na fortepianie. 

 

KRUK 

Za parkanem wśród kur na podwórku 

kroczył kruk w purpurowym kapturku, 

raptem strasznie zakrakał i zrobiła się draka, 

bo mu kura ukradła robaka. 

 

MUSZKA 

Mała muszka spod Łopuszki chciała mied różowe nóżki 

różdżką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. 

- Po cóż czary, moja muszko? Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzud wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu nóżki! 

 

PCHŁA 

Na peronie w Poroninie pchła pląsała po pianinie. 

Przytupnęła, podskoczyła i pianino przewróciła. 

 

GRZECZNA DAMA 
Grzecznej damie, tuż nad uchem, 

brzuchomówca brzęczał brzuchem – 
brzdęk, brzdęk! brzdąkał na gitarze, 

niczym dżezmen grał na tarze, 
bzyczał jak na wiolonczeli 

i brzmiał niczym trzódka trzmieli, 
skrzypiał wdzięcznie jak skrzypeczki 

i podzwaniał jak dzwoneczki. 
Grzeczna dama oburzona, 
rzekła strasznie obrażona: 
– Uhu-huhu! Uhu-huhu! 

Ależ panu burczy w brzuchu! 
 

SZCZENIAK 

W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu, 

 Szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w Szczuczynie, 

piszczy pszczoła pod Pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, 



a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w Szypliszkach. 

 

TRZNADLE 

W krzakach rzekł do trznadla trznadel: 

- Możesz mi pożyczyd szpadel? 

Muszę nim przetrzebid chaszcze, 

bo w nich straszą straszne paszcze. 

Odrzekł na to drugi trznadel: 

- Niepotrzebny, trznadlu, szpadel! 

Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, 

z krzykiem pierzchnie każda, paszcza! 

 

ŻABA 

Warzy żaba smar, 

pełen smaru gar, 

z wnętrza gara bucha para, 

z pieca bucha żar, 

smar jest w garze, 

gar na żarze, wrze na żarze smar. 

 

KLESZCZE 
 A.WOJDECKA 

Po leśnej ścieżce wędrują kleszcze. 

Mają te kleszcze miny złowieszcze 

bo nic od rana nie jadły jeszcze. 

Do tego ciągle padają deszcze, 

więc ich ciałami wstrząsają dreszcze 

i z głodu mają oczu wytrzeszcze. 

Sporo tych nieszczęśd spadło na kleszcze. 

 

Ujrzały wreszcie na leśnej ścieżce 

młodziutką sarnę, dziecinkę jeszcze. 

Zaczęły pchad się, zaczęły wrzeszczed 

– Posuo się stary, bo się nie zmieszczę! 

– Ja się nie mieszczę! 

– A ja? Ja też chcę! 

– Rusz no się trochę bo cię popieszczę! 

 

Od tego krzyku pęczniała przestrzeo, 

nawet gałęzie zaczęły trzeszczed. 

 

Nie jestem wieszczem, ale mi wierzcie, 



że to naprawdę niemądre kleszcze! 

Sarna uciekła, a głodne kleszcze 

dalej się kłócą na leśnej ścieżce. 

 

ŁAKOMCZUSZEK 

Jestem mały łakomczuszek 

chcę mied zawsze pełny brzuszek. 

Smakołyki zjadam z chęcią 

wszystkie mnie straszliwie nęcą. 

Szynka, żurek, jajecznica, 

szaszłyk, barszcz i polędwica. 

Lubię gruszki i jabłuszka, 

czekoladę i pączuszka. 

Lecz obżarstwo nie popłaca! 

Bólem brzuszka się odpłaca. 

Przestrzegajcie rady mej! 

Jedzcie smacznie, ale mniej!!! 

(K. Urban) 

 

Niech każdy z Was nauczy się jednego lub dwóch łamaoców na pamięd. 

Powodzenia! 

Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby. 

Cesarz często czesał cesarzową. 

Chłop pcha pchłę, pchłę pcha chłop. 

Czy Maja majaczy, czy ja? 

Chrząszcz z dżdżownicą. 

Czy się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze? 

Jerzy nie wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży. 

Czy rak trzyma w szczypcach strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny? 

Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę kręcąc mordą. 

W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. 

Stół z powyłamywanymi nogami. 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

W czasie suszy szosa sucha. 

Nie pieprz wieprza pieprzem Pietrze, bo bez pieprzu wieprz jest lepszy. 

Czy Tata czyta cytaty z Tacyta. 

To cóż, że ze Szwecji, to nic, że ze Szwecji. 
Wszystkie materiały są objęte prawami autorskimi i służą do pracy z dzieckiem w domu. Rozpowszechnianie zabronione. 


