
1. „LESZEK KUCHARZ” 

Leszek to kucharz, a w szafie Leszka 

To, co przepyszne od dawna mieszka: 

Gulasz, szaszłyki, w kieliszku paluszki, 

Groszek w garnuszkach, szarlotki okruszki, 

Kasza, kaszanka, wyroby domowe, 

Szynka, kosz malin, przetwory gruszkowe. 

 

1. „WYPRZEDAŻ” 

Szymon przygodę miał troszkę szaloną. 

Gdy już wyprzedaż letnią ogłoszona, 

Kupił kalendarz na rok już mi miniony,  

fartuszek w kasztanki, koszulę w gawrony, 

Naszyjnik, pióropusz, kliszę, szalik szary, 

Szampon, szydełko, kaloszy trzy pary … 

A gdy w kieszeni miał tylko trzy grosze, 

Kupił szaszłyki i do prania proszek. 

 

2. „NARZEKANIA MAMY JEŻYKÓW” 

Narzeka mama jeżyków od rana 

Na nieporządek: „Tu leży piżama, 

Tam rzemyk, kołnierzyk, rzodkiewek  połówki, 

A tu filiżanka, dwie żółte żaglówki, 



Narzuta różowa i talerzyki! 

Ach, nieporządnie te moje jeżyki”. 

3. „ULUBIONY KOLOR CZARKA” 

Czarek uwielbia kolor czerwony. 

Czerwony ma czołg, ten ręcznie klejony. 

Czerwony czepek ma do pływania, 

Czerwoną kurteczkę, blok do malowania. 

Czerwony ma czajnik i buty na mecze. 

Ma klucze czerwone, czerwony kubeczek. 

Lecz kruczoczarną ma jedna czapkę, 

Bo w błotku umoczył ją wczoraj kapkę. 

 

4. „UCZYNNA CZAPLA” 

Czarna czapla, w Czarnej Hańczy 

Wieczorami pięknie tańczy. 

Nad nią lata kaczek klucz. 

Kwacze czapli: Kaczki ucz! 

Tłumacz nam po kawałeczku, potańczymy tu w kółeczku. 

Czapla ta uczynna była. 

Kaczki ruchów nauczyła. 

Odtąd w czwartki , czapla w Hańczy 

W kluczu kaczek pięknie tańczy.  

 



5. „GRAMY W BRYDŻA” 

Pod Dżakartą  - piękny nowy, 

Elitarny klub brydżowy. 

Ja, gdy wolne tylko mam, 

Chętnie w brydża  grywam tam. 

Dżin i radża w brydża grają, 

Jak dżem grę tę uwielbiają! 

I dżentelmen brydża lubi. 

Kiedy gra dżokery gubi. 

Dżokej talię wydobywa … 

W brydża w piątkę  nikt nie grywa! 

6. „KŁOPOT Z MOWĄ” 

Strasznie kłopot z mową mieć? 

Nie brzmi, jak powinna brzmieć? 

Koniec smutków! Bo mam plan, 

Jak szybciutko pomóc nam: 

Pięknie mówić jest nietrudno, 

A więc, by nie było nudno, 

Ćwicz radośnie, lecz dokładnie 

-zaraz mówić będziesz ładnie! 

Do „słówkowej” wnet krainy 

Wspólnie, szybko wyruszymy! 

Czy podejmiesz to wyzwanie? 

Łatwe przecież to zadanie! 



 

 


