
Rymowanki 

 

Oto zbiór rymowanych wierszyków do wykorzystania w zabawach 

domowych z małymi dziećmi. Do każdego wierszyka rysujemy 

wspólnie z dzieckiem obrazek. 

 

 

Piesek 

 

Z tych to sześciu kresek będzie głowę miał piesek.  

Potem kresek pół tuzina i już siedzi nasza psina. 

Jeszcze uszko, oczko małe. I zwierzątko jest tu całe. 

 

 

Świneczka 

 

To będzie świneczka. Brzuszek ma jak beczka.  

Ogon zakręcony, ryjek przytępiony, nóżki, uszko, 

oczko małe. I zwierzątko wreszcie całe. 

 

 

Kurczątko 

 

Kurczątko z jajeczka się urodziło... 

Główkę najpierw wychyliło. 

Na dwie nóżki wyskoczyło. 

 

 

Kwiatki 

 

Kółka małe i pętelki 

Będą kwiatki Petronelki. 

Są łodygi, listki małe. 

Zrobię z kwiatków 

Bukiet cały. 

Kwiatki włożę do wazonu, 

Żeby ładnie było w domu. 

 

 



 

 

 

 

Auto 

 

To prostokąt 

I dwa kółka.  

Z przodu kwadrat, 

Z tyłu rurka. 

Warczy, prycha, 

Więc już wiecie, 

Że to auto ma być przecież. 

 

 

Kózka 

 

Pudełeczko...cztery nóżki. 

Szyja, łebek i dwa różki. 

Oko, ogon, wreszcie broda 

No i kózka jest gotowa. 

 

 

Choinka 

 

Tu jest kreska. 

Tam kreseczka, 

Na gałązce mała świeczka. 

Jeszcze bombka i gwiazdeczka, 

Oto piękna choineczka. 

 

 

Muchomor 

 

Ma kapelusz w kropki białe 

I na nodze stoi. 

Choć zdrowy, dorodny, 

Każdy się go boi. 

 



 

 

 

 

Drzewo 

 

Dwie kreseczki prosto. 

Jedna biegnie krzywo. 

Gdy obie połączysz 

To wyrośnie drzewo! 

 

 

Księżyc 

 

Mały ten rogalik 

Świeci jasno nocą. 

Z gwiazdkami złotymi 

Krąży wokół ziemi! 

 

 

Choinka 

 

To jest mała choineczka. 

Na jej szczycie jest gwiazdeczka. 

A pod szczytem pajac skacze, 

Bombki błyszczą, 

Kaczka kwacze. 

Stoi sobie, błyszczy, świeci 

I raduje wszystkie dzieci!  

 

 

Ryba 

 

Fala jedna,  

Fala druga, 

Głowa, płetwy, oko mruga. 

Wszyscy teraz chyba wiecie, 

Że to ryba ma być przecież! 

 



 

 

 

 

Kot na płocie 

 

Dwa patyki i szczebelki, 

Będzie płotek petronelki. 

A jej kotek wlazł na płotek, 

Mruczy, że aż strach! 

 

 

Bałwanek 

 

Nasz bałwanek, śmieszny panek. 

Zrobię kulę. 

Zrobię dwie. Skleję i już trzyma się! 

Trzecia kulka – oto głowa!  

I figurka jest gotowa.  

Oczy czarne -  plamki dwie. 

Prosty nos, buzia w skos. 

Rózga, czapka nieco krzywa! 

I – skończone nasze dziwo! 

 

 

Dymek 

 

Leci dymek przez kominek, 

A tuż za nim drugi dymek! 

A za drugim trzeci dymek! 

Lecą razem przez kominek! 
 

 

 

 

  


