
Wierszyki do utrwalania głoski 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. 

“Rozgadana papuga” 

Siedzi papuga na murku na niewielkim podwórku. 

Gapi się na świat i mówi tak: 

trawa, tratwa, trąbka, brat, broda, brudny, brama, tran. 

Potem jedno oko mruży i znów mówi do kałuży: 

droga, drugi, drab, drużyna, prośba, 

prędkość, pręt, drabina. 

Kręci głową macha skrzydłem i powtarza mi różne 

słowa z głoską [r]. 

 



                                                                 

 

                                                 “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 

 

“Brama i kwiatki” 

Posadził brat przy bramie bratki. 

Bratowa zaś- dwa bławatki. 

Bratanek bije im brawa, 

bo pięknie wygląda brama. 

 

                                                          “Broszka” 

                                             Bronce brat broszkę dał, 

                                            jeszcze jedną broszkę miał. 

                                            – Oddaj Bronku broszkę tę, 

                                             mej bratowej- Bronka chce. 

                                                 Ale Bronek brew unosi: 

                                            – Żona broszek ma nie nosi. 



                                               Oddam zatem broszkę tę 

                                               jeszcze jednej siostrze mej. 

 

                                                    “Jakie to literki?” 

                                           Ma mnie kredyt, kret, kreskówka. 

                                           Ma też kryształ, kruk, kremówka. 

                                            Krakowiaka umiem tańczyć, 

                                            często chodzę do krawcowej 

                                             i mam krawat kolorowy. 

 

                                                       

                                                  “Mrówka i krówka” 

         Polną dróżką idzie mrówka, 

       a tuż za nią kroczy krówka. 

           Wracaj krówko na pastwisko, 

      omiń mrówkę i mrowisko! 

 

                                                                      Katarzyna Kucharska 

 

                                                        

                                 

 

 


