
Logopedyczne wierszyki 
wywołujące i utrwalające głoskę r 

 
 

„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 rrrrrrrrrr. 

  
„Czarna krowa” 

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 borrdo". 
  

„Problemy Pana Raka” 
Miał Pan Rak problemy cztery: 

„Czy dla raków są rowery? 
Znajdę rower w swym kolorze? 
Róż, czerwony, bordo może? 

A co z rowerową kartą? 
Czy wyrobić jest ją warto? 

Gdzie zaopatrują raki 
w oryginalny rower taki?”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Biedronka” 
 

Obudziła się biedronka 
głodna, że aż strach, 

więc najadła się tych kropek, 
co na skrzydłach ma. 

 
Siedzi w trawie przestraszona, 

problem swój rozważa. 
„Co tu robić?” – myśli ona – 
„Może by tak do lekarza?”. 

 
„Idzie Franek, idzie Krysia, 

Bronek i Gabrysia, 
trawa niska, a mnie widać 

bez kropeczek dzisiaj.” 
 
 

Niczym na golasa 
Siedzi smutna w trawie. 

bez kropek – zaznaczam – 
Biedronka przy kawie. 

 
„Ratunku, ratunku” – 

prośbę ma biedronka – 
„Jak mnie tak zobaczą – 

Wstydu pełna łąka. 
 

Prędko, prędko, drodzy moi, 
braćkredki proszę – 

kropki się rysuje 
tak samo jak groszek.” 

 


