
 

Załącznik nr 1  

Kategoria klasy I- III 

CZYŻYK Czesał czyżyk czarny koczek, czyszcząc w koczku każdy loczek, po 

czym przykrył koczek toczkiem, lecz część loczków wyszła boczkiem.  

 

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 mieć różowe nóżki różdżką nóżki 

czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. - Po cóż czary, moja muszko? Ruszże 

móżdżkiem, a nie różdżką! Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki i unurzaj w różu 

nóżki! 

 

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. 

MECZ: Dziś wieczorem będzie mecz. 

To jest bardzo ważna rzecz. 

Ćwiczą chłopcy i dziewczyny, 

mają bardzo tęgie miny. 

Czwarta klasa czeka już. 

Opadł też z boiska kurz. 

Gracze zaczynają mecz. 

Bo to bardzo ważna rzecz. 

 

Tr 

Ma je lustro, futro, trawa, 

tron, trolejbus i potrawa. 

Na trybunie razem stoją, 

trochę się wiatraka boją. 

Oblizują miodu plastry, 

dwie literki, prawie siostry. 

Sok z truskawek popijają 

i na trawce w berka grają 



Osa  

Lata osa koło nosa 

Profesora Kabanosa, 

hałasuje no i kąsa. 

Na to się profesor dąsa, 

bo wpisuje do notesów 

dwa pomysły z SMS-ów. 

 

Kategoria  klasy IV – V 

 

Trznadle 

W krzakach rzekł do trznadla trznadel: 

– Możesz mi pożyczyć szpadel? 

Muszę nim przetrzebić 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! 

          M. Strzałkowska 

Muszka 

Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki – 

różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż nóżki czarne miała. 

– Po cóż czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki! 

          M. Strzałkowska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria  klasy VI – VIII 

 

 



   

 

  

 


