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Wierszowanie, czyli działanie  
w duecie lub ansamblu poetyckim

(jako wprowadzenie  

do nauki czytania i pisania)

Zadanie nr 1.

Praca w parach – duetach twórczych.

Szanowni Poeci!

Znajdźcie rymy do następujących słów:
Kot –
Szal –
Lot –
Liść –
Pracujcie w ciszy, tak, by pozostałe pary nie wiedziały, jakie rymy 

odnalazłyście/odnaleźliście. Gdy odnajdziecie rymy, zapiszcie je  
w zeszycie. 

(Zapisane rymy każda z par prezentuje na prośbę nauczyciela). 

Zadanie nr 2.

Praca w grupie – ansamblach twórczych.

Szanowni Poeci!

Tematem ćwiczenia jest wasza kłótnia o piłkę. Kłótnia miała 
miejsce dzisiaj. Spróbujcie wypisać pięć słów, które kojarzy-

cie z kłótnią, np.: Nie – ; Zdenerwować – ; Źle – ; Płacz – . 
Znajdźcie rymy do słów, które zapisaliście. Postarajcie się 
ułożyć fraszkę na temat kłótni. Wykorzystajcie swoje rymy 
na końcu zdań. Policzcie sylaby w pierwszym zdaniu. W mia-

rę możliwości w drugim zdaniu fraszki użyjcie tyle samo sy-

lab. Np.: 
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Mocno się zdenerwowałem, 
Kiedy piłki nie złapałem. 

W czasie kłótni było źle,
Lecz nie chciałem zmartwić Cię. 

Zadanie nr 3

Krótkie opowiadania z rymowaniem.

Drogi Poeto!
Żeby napisać opowiadanie, trzeba zastanowić się nad jego te-

matem i pomyśleć, co już na ten temat wiem. Przez chwi-
lę poćwicz ze mną. Jeśli tematem opowiadania jest deszcz, 
to wiem, że, np.: jest morko, może być zimno, deszcz jest 
potrzebny roślinom, trzeba założyć kalosze i wziąć parasol, 
żeby nie zmoknąć. Teraz wykorzystaj słowa w zdaniach, któ-

re będą się rymowały. 
Opowiedz o jakimś zdarzeniu, np. 
Wczoraj padał sobie deszcz, 
Tata rzekł: parasol weź. 
Mama trochę się zmartwiła, 
Żebym nie zmarzł, bo już zima.

Zadanie nr 4.

Klasowe wierszowanie pod tytułem Nasz dzień.
Drogie Duety!
Każda z par tworzy fraszkę złożoną z dwóch zdań. Na końcu każde-

go jest wyraz rymujący się. Każde ze zdań zawiera około osiem 
sylab. 

Nauczyciel przygotowuje dla każdej pary temat, np.: 
 – pierwsza para – pobudka;
 – druga para – poranne czynności higieniczne:
 – trzecia para – śniadanie;
 – czwarta para – droga do szkoły;
 – piąta praca – pobytu w klasie;
 – szósta para – przerwa między zajęciami;
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 – siódma para – droga do domu;
 – ósma para – popołudnie w domu.
Możecie wykorzystać następujące rymy:
 – kakao – za mało;
 – szczotka – ciotka;
 – mama – sama;
 – droga – noga;
 – drzewo – w lewo:
 – szkoła – woła;
 – przerwy – nerwy;
 – lekcja – infekcja;
 – buty – nuty;
 – piszę – słyszę;
 – czytam – pytam;
 – sobie – Tobie;
 – tato – na to;
 – lubię – zgubię.
 – śniadanie – po ścianie
 – mucha – plucha. 


