
WIERSZYKI 

DŹWIĘKI SYTUACYJNE DZIECI 

 
Jaś i Małgosia 
A nawet malutka Zosia. Wybrali się nad rzeczkę  
Na swoją kładeczkę 
Mieli w kieszeniach kamienie 
To całe ich mienie. 
Rzucali do wody plusk, plusk, plum, plum  
Dla wesela, dla ochłody plusk, plusk, plum, plum. 
STUKANIE   Puk, puk, puk 
W drzwi stuk, stuk. Puk, puk, puk Pukam ja, pukasz ty. Pu-ka-my my. 
 
AUTO 
Auto jedzie bum, bum, bum Całe podskakuje brum, brum, brum  
Mija miasto bum, bum, bum Wszędzie ciasno brum, brum, brum. 
 
BALONIK 
Kotek balonikiem się bawi 
Co się stanie jesteśmy ciekawi.  
Nagle balonik pękł bach, trach  
Głośny był jego dźwięk bach, 
 
DZIECIĘCA ZABAWA 
Dzieci wpadły w kałużę chlup, chlup 
A kalosz cieszy się. Ja tu służę chlup, chlup  
Z radością same tupią nogi tup, tup, tup 
I rwą się do biegu jak byka rogi tup, tup, tup. 
 
OLA I CHRUPKI 
Mała Ola chrupki je chrup, chrup  
Chyba całe ich opakowanie zje chrup, chrup.  
Z apetytem chrupie chrup, chrup 
Są już wszędzie i w zupie chrup, chrup. 
 
MYŚLIWY 
Myśliwy wyszedł na polowanie  
Zajęcy ma duże branie.  
Przymierza strzelbę i celuje pif-paf  
Na pewno kilka zajęcy upoluje pif-paf. 
 
DZIECIĘCY DUET 
Chłopiec na fortepianie gra plim, plam 
A dziewczynka mu na trąbce przygrywa tu, tu, trututu 
I tak uroczo płyną dźwięki plim, plam, tu, tu, trututu  
Piękne muzyki dźwięki a nie jęki plim, plam, tu, tu, trututu. 
 
 
 
 



ZEGARY 
Sędziwy zegar tyka z powagą bim, bam, bim, bam  
Porusza wskazówkami z rozwagą bim, bam, bim, bam.  
Chciałby tak nauczyć młodego budzika 
A ten najchętniej by brykał tik, tak, tik, tak 
Nie chce słuchać starego tik, tak, tik, tak  
Bardziej doświadczonego tik, tak, tik, tak. 
 
TATA MAJSTERKOWICZ 
Tata wziął do ręki młotek stuk-puk, stuk-puk  
Taki mały psotek stuk-puk, stuk-puk.  
Gwoździa przykłada do ściany stuk-puk, stuk-puk 
Myśli: Żeby trafić o rany! Stuk-puk, stuk-puk. 
 
KTO SZYBCIEJ? 
Koń ciągnie wóz załadowany 
A na nim siedzi chłop schowany. 
Pogania konia, popędza wio, wio, wio 
bo samochód się za nimi rozpędza bum, bum, bum. 
Warkot motoru słychać w oddali wrr, wrr...  
Moi słuchacze mali wrr, wrrr... 
Jest blisko tuż, tuż wrr, wrr... 
Więc uciekaj koniku już wio, wio, wio... 
 
BAWIĄCE SIĘ DZIECI 
Julek i Jola bawią się pojazdami 
A Ala i Ela grami. 
Chłopiec wyciągnął z wozu strażackiego podnośnik bu, bu, bu  
W mig, w mig bu, bu, bu. 
A Ela misia na ciuchcię wsadza 
Ten się wygodnie rozsadza. 
Cichutko rusza ciuchcia po torach fu, fu, fu  
Jadą Ela i misio w dobrych humorach fu, fu, fu. 
 
SAMOLOT 
Samolot wyleciał w chmury żżżż... 
I nie zrobił w nich wcale dziury żżżż...  
Silniki pracują z warkotem żżżż...  
Głośno i ze stukotem żżżż... 
 
DRÓB 
Gospodyni swoje kury nawołuje cip, cip, cip  
I ziarno gotowe szykuje cip, cip, cip. 
Kury prowadzą swoje kurczęta ostrożnie pi, pi, pi  
I same idą godnie ko, ko, ko 
Chronią swoje dzieci ko, ko, ko 
Wśród drobiu wasze ci kwa, kwa, gę, gę, gul, gul, kukuryku, kukuryku. 
 
 
 



PIES 
Pies wyje i wyje w nocy au, au 
A głos ma w mocy au, au. 
A on wyje z tęsknoty au, au 
Zresztą nie ma nic innego do roboty au, au. 
 
WARCZĄCY PIES 
Pies warczy bo widzi obcego wrr, wrr...  
Obcego pana złego wrr, wrr... 
Jest zawsze w gotowości wrr, wrr...  
Do obrony, dlatego się złości wrr, wrr... 
 
CIUCHCIA 
Stoi ciuchcia na torach ciuch-ciuch 
I jest w zmiennych humorach ciuch-ciuch.  
Chce jechać do Warszawy ciuch-ciuch 
A nie do Rawy ciuch-ciuch. 
Głośno okazuje swoje niezadowolenie czuk-czuk  
Bo takie ma po prostu marzenie czuk-czuk.  
Buchają kłęby pary puf, puf 
Zgrzyta wagonami nie do wiary puf, puf. 
 
CO SŁYCHAC W KOMINIE? 
Co słychać w wiejskiej chacie?  
Posłuchajcie a nie gadacie. 
A tam ciepło, ogień wesoło skacze  
W kąciku, w kołysce dzieciątko płacze. 
Mama je do piersi przytula luli, luli, lulaj, aaa...  
I mu śpiewa i go lula luli, luli, lulaj, aaa... 
A gdy przycichną rozmowy 
Świerszcz do grania gotowy. 
Zza pieca chlebowego cyka cyk, cyk 
Widać go jak tam bryka cyt, cyt. 
Jeszcze długo w nocy jego pieśń rozbrzmiewa cyk, cyk, cyt, cyt  
W wiejskiej chacie dobrze się tu miewa cyk, cyk, cyt, cyt. 
 
WIOSENNY DESZCZYK 
Przyszła wiosna, a to pora radosna. 
Zdjęła kapelusz z kwiatami 
I zrobiło się kolorowo między rabatami. 
Przyniosła ciepły deszczyk ze sobą 
Abym ja mogła się nim cieszyć z tobą. 
A on pluszcze, szeleści, kropi kap, chlap, stuk, plusk...  
Śmieszne miny do nas stroi kap, chlap, stuk, plusk... 
 
PŁACZĄCE DZIECKO 
Dziecko płacze a tata go ucisza ćśśś...  
Z przerażenia uciekła mysza.  
Ucisza tata i tuli ćśśś... 
Tuli do swej mokrej koszuli ćśśś... 



UPADEK 
Biegł chłopiec i się przewrócił bach, bach, bach...  
Z żalem do mamy oczy odwrócił buu, buu, buu... 
 
PORZĄDKI 
Czy mama uwielbia porządek w domu i czystości?  
Czy może spodziewa się gości? 
Od rana podłogę w kuchni szoruje szuru, szuru...  
Szoruje i w garnku coś gotuje szuru, szuru, bul, bul... 
 
 
WOŁAJĄCA DZIEWCZYNA 
Dziewczynka woła kota kici, kici, ci, ci...  
Aby zszedł z plota kici, kici, ci, ci...  
Woła go zachęcająco kici, kici, ci, ci...  
Woła go prosząco kici, kici, ci, ci... 
 
ZIMNO 
Oj, jak zimno na dworze brrr... 
Ale w grudniu to normalne o tej porze brrr...  
Zmarznięte ręce rozgrzewa hu-hu  
Chuchająca na nie Ewa hu-hu. 
 
ZAGUBIONY CHŁOPCZYK 
Zgubił się chłopczyk w lesie hop, hop...  
I krzyczy, aż echo niesie hop, hop...  
Znalazł wyjście z lasu hip, hip... 
I z radości narobił hałasu hip, hip... 
 
GOSPODYNI 
Nawołuje gospodyni kurki swoje cip, cip  
Chodźcie tu, kurki moje cip, cip  
Ziarno wam przynoszę cip, cip 
I o świeże jaja proszę. 
 


