
Konkurs Recytatorski 

”Zemsta logopedy czyli wierszyki łamiące języki” 

Cele: 

• promowanie prawidłowej wymowy 

• uwrażliwienie na piękno języka polskiego 

• ćwiczenie pamięci 

• promowanie talentów recytatorskich 

• kształcenie umiejętności publicznych wystąpień 

• kształcenie umiejętności systematycznej i wytrwałej pracy 

• dobra zabawa☺ 

Regulamin: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1, 2 i 3 SP. 

2. Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w konkursie przygotowują do recytacji 2 wiersze z 

trudnościami artykulacyjnymi, każdy utwór musi „dotyczyć” innej trudności np. jeśli jeden tekst 

zawiera wyrazy z głoską „r”, to drugi powinien gromadzić słowa z głoskami „syczącymi”, czyli s, 

z, c, dz lub „szumiącymi”, czyli sz, rz, cz, dż 

3. Wiersze wybieramy spośród utworów zaproponowanych przez Organizatora 

Utwory są podzielone na 3 grupy: 

▪ dla uczniów kl.1 

▪ dla uczniów kl.2 

▪ dla uczniów kl.3 

4. Termin zgłoszeń: 30.04.2021r. przez dziennik elektroniczny do p. Iwony Tomaszewskiej.                         

5. Termin przesłuchań konkursowych: zostanie podany, kiedy pojawią się oficjalne informacje 

dotyczące zakończenia nauczania zdalnego i powrotu do szkoły (nie szybciej niż w drugim 

tygodniu od rozpoczęcia nauczania w szkole).Zachowany zostanie reżim sanitarny. Jeśli 

nauczanie zdalne byłoby znacznie przedłużone, konkurs odbędzie się online. 

6. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę: 

• poprawność artykulacyjną 

• sposób interpretacji, 

• oryginalność interpretacji, 

• opanowanie pamięciowe tekstu,, 

• ogólny wyraz artystyczny. 

7. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnika. 



8. Organizatorzy: p. Sandra Matuszak – logopeda oraz p. Iwona Tomaszewska - Biblioteka 

Szkolna. 

9. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia konsultacji z logopedą, aby jak najlepiej 

przygotować teksty do recytacji. Konsultacje będą odbywały się 4 razy w tygodniu w blokach po 

30 min. 

▪ Chęć odbycia konsultacji należy każdorazowo zgłosić na grupie "Zemsta logopedy" na 

Teamsie, do którego można dołączyć podając kod: zscuo80.   

▪ Będzie też można umówić się indywidualnie. 

10. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i 

upowszechnianiem Konkursu. 

 

UTWORY DO RECYTACJI: 
KLASA1: 
Wierszyki z głoską „r”: 
 
BARAN 

Przyszedł baran do barana 

i powiada: “Proszę pana, nogi bolą mnie od rana, 

pan mnie weźmie na barana.” 

Baran tylko głową kręci: 

“Nosić pana nie mam chęci. 

Ale znam pewnego wilka, 

który nosił razy kilka”. 

Trwoga padła na baranów: 

“Dobrze nad tym się zastanów, 

wiesz, co było swego czasu? 

Nie wywołuj wilka z lasu”. 

Baran słysząc to zbaraniał, 

baran dłużej się nie wzbraniał, 

i choć rzecz to niesłychana, 

wziął barana na barana. 

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. 

RARYTASY STASIA 

W swoim małym pokoiku 

Staś ma mnóstwo smakołyków: 

serek wiejski, chleb sojowy, 

słodki soczek truskawkowy. 

Jest sałatka owocowa, 

i rolada kokosowa, 

słodki deser sezamowy, 

wielki tort marcepanowy, 

ostra pasta łososiowa, 

galaretka brzoskwiniowa. 

Są sardynki, zupa z suma, 

ser podlaski i salami, 

pyszny sernik z bakaliami, 

sękacz, ciastka i ciasteczka, 

miska pełna ananasów, 

Staś ma mnóstwo rarytasów. 

 

Wierszyki z głoskami syczącymi, szumiącymi i innymi: 
 
MUSZKA 
Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki. 

Różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż czarne nóżki miała. 

-Po cóż czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki! 



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. 

SZCZYPAWKA 

Raz szczypawka – jeszcze młoda do Szczecina szła. 

Bo w Szczecinie ma kuzynkę, którą dobrze zna. 

Jeszcze Szczecin dość daleko a już braknie sił. 

– Troszkę szczawiu i szczypioru – żeby chociaż był. 

Szczaw na szczęście rośnie wszędzie. 

To szczypawce raj! 

Lecz szczypioru nie ma więcej, wszakże to nie maj. 

– Szczecin chyba za daleko – 

Powiedziała wnet. 

– Może na Szczebrzeszyn ruszę. 

Podwiezie mnie kret. 

 

 



KLASA 2: 
Wierszyki z głoską „r”: 

RYBACZKI 

Ryba rybie radę dała: “moja rybo doskonała, 

dzisiaj łuski już niemodne. 

Radzę ci- kup rybie spodnie”. 

Ryba rybę posłuchała, rybie 

spodnie przymierzała. 

Rak kupował ręcznik właśnie: “Rety!- krzyczy.- Rety!- 

Wrzaśnie. 

– Ryba rybie spodnie mierzy! 

Czy dla raka jest pancerzyk?” 

Odtąd nową modę szerzą: ryba, rak i reszta zwierząt. 

RRRR…. 

Czarna krowa w kropki bordo 

gryzła trawę kręcąc mordą. 

Kręcąc mordą i rogami 

gryzła trawę wraz z jaskrami. 

“Czarna krowo ,nie kręć rogiem, 

bo ja pieróg jem z twarogiem: 

gdy tak srogo rogiem kręcisz, 

gryźć pieroga nie mam chęci.” 

“Jedz bez trwogi swe pierogi, 

nie są groźne krowie rogi. 

Jestem bardzo dobra krowa 

rodem z miasta Żyrardowa. 

Raz do roku w Żyrardowie 

pieróg z grochem dają krowie. 

Więc mi odkraj róg pieroga, 

a o krowich nie myśl rogach. 

Ja ci również radość sprawię: 

Jaskry ,które rosną w trawie, 

zręcznie ci pozrywam mordą, 

czarrną morrdą w krropki bordo. 



Wierszyki z głoskami syczącymi, szumiącymi i innymi: 

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 zmierzchać się zaczyna 

z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna, 

po czym znika w oczerecie 

w szarawarach i berecie..... 

JERZY 

Pod pierzyną Jerzy leży. 

Że jest chory nikt nie wierzy. 

Żali się na bóle głowy, 

że żołądek też niezdrowy. 

Jeszcze rano był jak rzepka 

(co jest od zdrowia krzepka). 

Potem Jurka brudna rączka 

niosła w buzię gruszkę, pączka. 

Mama chłopca już żałuje, 

lecz pan doktor igłą kłuje. 

– Mój Jerzyku nigdy więcej 

nie jedz, gdy masz brudne ręce. 

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! 

 



ŁOŚ  

Do gościa rzekł raz pewien łoś:  

Puść gwóźdź!  

Weź liść!  

Chwyć kiść!  

Coś noś!  

Nieś sieć! 

Gryź kość!  

Czyść nać!  

Kładź maść!  

Lecz gość miał dość i poszedł spać. 

KLASA 3: 

Wierszyki z głoską „r”: 

TRĄBKI RYSIA 

Rysio cztery trąbki ma i na każdej pięknie gra. 

Na pierwszej gra: tra, tra, tra. 

Na drugiej gra: tru, tru, tra. 

Na trzeciej gra: tre, tre, tra. 

Na czwartej gra: try, try, tra. 

Rysio brata Jurka ma, razem z bratem gromko gra: 

tra, tre, tra, 

tra, tru, tra, 

tre, tro, tra, 

tra, try, tra. 

Rysio cztery siostry ma, każda sama pięknie gra. 

Marta gra: tru, tro, tra, 

Renia gra: tre, try, tra, 

Irka gra: try, tro, tra, 

Krysia gra: tru, tre, tra. 

Gdy rodzeństwo razem gra 

słychać gromkie: 

tram – tarara 



trem – tarara 

trym – tarara 

trum – tarara 

trom – tarara. 

RRRYMOWANKA 

Ryba, rower, rak, rakieta, 

radar, rolka, rynna, rów, 

ryż, rabarbar i roleta, 

to na R plejada słów. 

Bo R drży, bo R warczy, 

R to trudna jest literka, 

czasem chęci nie wystarczy 

by ją mówić jak spikerka. 

Lecz kto ćwiczy ją wytrwale, 

łamiąc język przez dni wiele, 

ten i mówi ją wspaniale. 

Tak więc, ćwiczmy przyjaciele. 

Ryba, rower, rak, rakieta, 

radar, rolka, rynna, rów, 

ryż, rabarbar i roleta. 

Warcz młodzieńcze – bywaj zdrów. 

 

Wierszyki z głoskami syczącymi, szumiącymi i innymi: 

CHRZĄSZCZ 

Trzynastego, w Szczebrzeszynie 

chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. 

Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie: 

-Cóż ma znaczyć to tarzanie?! 

Wezwać trzeba by lekarza, 

zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza! 

Wszak Szczebrzeszyn z tego 

słynie, że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie! 



A chrząszcz orzekł nie zmieszany: 

-Przyszedł wreszcie czas na zmiany! 

Dawniej chrząszcze w trzcinie brzmiały, 

teraz będą się tarzały. 

ŻUCZEK 

Chociaż żuczek rzecz malutka 

mnie urzeka życie żuczka. 

Czy w Przysuszy, 

czy też w Pszczynie 

życie żuczka rześko płynie. 

Byczo mu jest i przytulnie 

w przedwiosenny czas szczególnie. 

Szepcze w żytku i pszeniczce 

śliczne rzeczy swej księżniczce. 

Staszcza jej na przykład z dali 

maku wór na sznur korali. 

Albo rzuca gestem szczodrym 

pod jej nóżki chabrem modrym. 

-Żuczku, żuczku, czy chcesz za to 

być ewentualnie tatą. 

Z tego wielka jest nauczka 

choć sam żuczek rzecz malutka… 

 


