EDUKACJA DOMOWA
I ZABAWY LOGOPEDYCZNE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW
Małgorzata Strzałkowska

napisała ponad sto książek. Jej wiersze, baśnie i opowiadania
znajdują się w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej
i języka polskiego oraz w czasopismach (m.in. „Świerszczyk”,
„Dziecko”, „Miś”). Jest autorką książek edukacyjnych, piosenek
i scenariuszy telewizyjnych oraz laureatką wielu nagród
i wyróżnień literackich.
Książki Małgorzaty Strzałkowskiej to nie tylko świetna
propozycja dla uczniów szukających wsparcia w nauce
zawiłości języka polskiego, ale przede wszystkim ogromna
przyjemność z czytania, którą można czerpać niezależnie
od posiadanych umiejętności. Jej wiersze charakteryzuje
lekkość stylu, przystępność formy i dowcip.

Polecamy zabawne ilustrowane wiersze
Małgorzaty Strzałkowskiej, zebrane w tomikach:
gramatycznych:
— Części mowy, czyli wierszowany samouczek nietypowy

Konsultacja prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek,
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

— Części zdania, czyli wierszowany samouczek do wkuwania
Konsultacja prof. UAM dr hab. Agnieszka Słoboda,
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ortograficznych i logopedycznych:
— Pejzaż z gżegżółką
— Wierszyki łamiące języki
— Gimnastyka dla języka (i Polaka, i Anglika)
— Wiersze spod Pszczyny
okołoedukacyjnych:
— Zielony, żółty, rudy, brązowy
— Spacerkiem przez rok
Polecamy też audiobook:
— Gimnastyka dla języka

52 wiersze logopedyczne w wykonaniu Piotra Fronczewskiego,
Anny Seniuk i Jerzego Stuhra

Co kto lubi
Lubić coś to radość wielka,
więc ja lubię szczek pudelka,
a ty lubisz żółte kwiaty,
zaś on lubi huk armaty;
ona lubi śpiew skowronka,
ono lubi smak jedzonka,
my lubimy grzyby w cieście,
wy lubicie hałas w mieście,
oni lubią krótkie włosy,
one lubią długie nosy
i gdy nikt nie wpada w złość –
każdy lubi lubić coś!
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Więcej znajdziesz w książce:
Części mowy, czyli wierszowany samouczek
nietypowy

KOSZ LWICH PASZCZ
Tata taszczy kosz lwich paszcz.
– Taszcz te paszcze, tato, taszcz!
Wszak w deszcz, w suszę, podczas burzy
kosz paszcz do taszczenia służy!
Kliknij — Media Rodzina
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Więcej znajdziesz w książce:
Części zdania, czyli wierszowany samouczek
do wkuwania
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ĆWIERĆ I PÓŁ
Dwa latawce w ćwierć godziny
doleciały do maliny,
w pół godziny do brzeziny,
a w trzy czwarte do doliny –
dają poznać te wyniki

Miły Czytelniku!
Piotrek i wiertło

6

Piotrek na barkach, z braku transportu,

Dobrze
jest mówić
mądrze
KOSZ
LWICH
PASZCZ
wiertło
na barkę
dotargałi zskładnie,
portu.
lecz jeszcze
lepiej
– mądrze
Raptem
się traktor
wturlałi zładnie,
turkotem,
Tata
taszczy
lwich
paszcz. zabrać
by kosz
Piotrka
z wiertłem
z powrotem.
a będziesz
mówić
naprawdę
pięknie,
– Taszcz teAle
paszcze,
tato,bo
taszcz!
na darmo,
Piotr do portu
gdy
się
codziennych
ćwiczeń
nie zlękniesz.
Wszak w deszcz,
suszę, ot
podczas
odtargałwwiertło
tak, dlaburzy
sportu.
kosz paszcz do taszczenia służy!
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znajdziesz w książce:
A więc Więcej
recytuj,
powtarzaj w kółko,
Pejzaż z gżegżółką
choćby Ci w męce pot rosił czółko,
bo choć nasz język bywa dość trudny,
jest w swej trudności po prostu cudny!

KOSZ LWICH PASZCZ

Niech niczym diament lśni polska mowa,
niech płynnie
płyną
i słowa,
Tata taszczy
koszzdania
lwich paszcz.
— te
Media
Rodzina
a my, olśnieni
ojczystą
mową
– Kliknij
Taszcz
paszcze,
tato,
taszcz!
w deszcz,
w suszę,
podczas burzy
zawszeWszak
traktujmy
ją jak
królową!
kosz paszcz do taszczenia służy!

Autorka

Strzyżyk

Czubaty strzyżyk
w czystej czapeczce
z Tczowa do Tczewa
toczył kuleczkę.
W Tczewie tłum tczewian
ZYMIOTNIKI NIESTOPNIOWALNE
wytęża oczy –
TWÓR MORSKI
strzyżyk dotoczy
na morzu się rozpęta straszna burza czy nie dotoczy?
ipieli morski potwór się wynurza, Tymczasem strzyżyk
ąc z boku myślę sobie o potworze, tuż-tuż przed Tczewem
n mniej lub bardziej morski być nie może,
troszeczkę zboczył
ego w sposób oczywisty już wnioskuję,
w krzaczkach za drzewem
ie każdy z przymiotników się stopniuje.
i krótszą dróżką
PRZYMIOTNIKI
NIESTOPNIOWALNE
na przykład elektryczny, marmurowy,
krocząc nad rzeczką,
POTWÓR
MORSKI
olny, łódzki, wodny, złoty, papierowy,
wrócił do Tczowa
kwiatowy, metalowy, dolny, polny,
Gdy na
morzuz się
rozpęta straszna burza
razem
kuleczką.

ltowy, betonowy i kontrolny, i z kipieli morski potwór się wynurza,
zy, ziemny, plastikowy i wełniany,
stojącWięcej
z boku znajdziesz
myślę sobiew oksiążce:
potworze,
mysi i dębowy, i skórzany, że on mniej lub bardziej morski być nie może,
Wierszyki łamiące języki
ędowy, roczny, polski i kosmiczny,
z czego w sposób oczywisty już wnioskuję,
i, lniany i wczorajszy, i uliczny.
że nie każdy z przymiotników się stopniuje.
Ot, na przykład elektryczny, marmurowy,
szkolny, łódzki, wodny, złoty, papierowy,
psi, kwiatowy, metalowy, dolny, polny,
asfaltowy, betonowy i kontrolny,
owczy, ziemny, plastikowy i wełniany,
lisi, mysi i dębowy, i skórzany,
urzędowy,
polski
i kosmiczny,
Kliknij roczny,
— Media
Rodzina
ptasi, lniany i wczorajszy, i uliczny.

Wiódł Wacuś z przodkiem życie dość słodkie,
lecz coś się nagle stało – z kim? – z przodkiem.

To jest mama, to są mamy, to jest rama, a to ramy,
to jest tydzień, to tygodnie, to przechodzień, to przechodnie,
to jest leń, a to są lenie, to jest cień, a to są cienie,
to jest pień, a to są pnie (te pnie ktoś z uporem tnie).

LICZBA POJEDYNCZA I LICZBA MNOGA

Został po przodku kawior na spodku
i słuch zaginął – o kim? – o przodku.

Stanął więc smutny Wacuś przy płotku,
wołając tęsknie: – O! Przodku! Przodku!

Niestety – przodek, choć fakt to rzadki,
znikł, gdy odmienił się przez przypadki.

Więcej znajdziesz w książce:
Gimnastyka dla języka (i Polaka, i Anglika)

Kliknij — Media Rodzina

To jest człowiek, to są ludzie, to jest buzia, a to buzie,
to jest brat, a to są bracia, to jest kat, a to są kaci,
to jest bat, a to są baty, to jest pirat, to piraci –
jeszcze długo, do znudzenia można dalej tak wymieniać…

To jest imię, to imiona, to jest plemię, to plemiona,
to jest kurczę, to kurczęta, to jest dziewczę, to dziewczęta,
to mieszczanin, to mieszczanie, to zabrzanin to zabrzanie,
to jest pies, a to są psy, to jest pchła, a to są pchły.

To jest rok, a to są lata, to są łaty, a to łata,
to jest szosa, a to szosy, to jest osa, a to osy,
to jest wujek, to wujkowie, to jest pan, to są panowie,
to jest fiołek, to są fiołki, to jest dołek, to są dołki.

Pewien młodzieniec, Wacuś Stokrotka,
spędzał wakacje u swego przodka.
A był to przodek niezwykle rzadki,
odmieniał bowiem się przez przypadki.

Rankiem, gdy lekki dokuczał chłodek,
otulał Wacka kołdrą – kto? – przodek.

Potem szedł przodek nakarmić kotka,
Wacek nie widział więc – kogo? – przodka.

To jest człowiek, to są ludzie, to jest buzia, a to bu
to jest brat, a to są bracia, to jest kat, a to są kaci,
to jest bat, a to są baty, to jest pirat, to piraci –
jeszcze długo, do znudzenia można dalej tak wymie

To jest imię, to imiona, to jest plemię, to plemiona
to jest kurczę, to kurczęta, to jest dziewczę, to dzi
to mieszczanin, to mieszczanie, to zabrzanin to za
to jest pies, a to są psy, to jest pchła, a to są pchły.

To jest rok, a to są lata, to są łaty, a to łata,
to jest szosa, a to szosy, to jest osa, a to osy,
to jest wujek, to wujkowie, to jest pan, to są pano
to jest fiołek, to są fiołki, to jest dołek, to są dołki.

To jest mama, to są mamy, to jest rama, a to ram
to jest tydzień, to tygodnie, to przechodzień, to pr
to jest leń, a to są lenie, to jest cień, a to są cienie,
to jest pień, a to są pnie (te pnie ktoś z uporem tnie

LICZBA POJEDYNCZA I LICZBA MNOGA

Wacuś Stokrotka,
czyli przypadki przodka

Nie tracąc czasu, śniadanko robił,
by móc je zanieść – komu? – przodkowi.

Gdy wreszcie przodka Stokrotka spotkał,
w czółko całował cmok! – kogo? – przodka.

SSSS…
Osa kąsa wąs Alfonsa,
Mops się na kęs keksa dąsa,
Pląsa senny Maks bez kasku,
Śląska gąska kląska w lasku.
— Jak to tak to — kląska gąska?
Zwykle tylko słowik kląska!
— I ta gąska także kląska,
GRULE,
Bo to gąskaPYRY,
śląska. BARABOLE

Gbur Teodor pod reglami
Więcej znajdziesz w książce:
karmi
króla komperami,
Wiersze spod Pszczyny
stary Karlik perki tuli
i rolady robi z gruli,
a Laurenty z miną hardą
kroi pyry halabardą.
Prot roluje parasole
iKliknij
obiera
barabole,
— Media Rodzina
Karolina w aureoli
kartofelki solą soli,
a kto miewa z r kłopoty,
niech się bierze do roboty.
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W kwietniu
Już zawilców pełne lasy,
zieleń już otula drzewa,
już na łąkach ruch się zaczął,
już skowronek w górze śpiewa!
W lesie, w parku, na podwórku –
wszędzie spotkać mnie możecie!
Czekam na was z pękiem fiołków
i zapraszam ciepło – kwiecień.
Więcej znajdziesz w książce:
Spacerkiem przez rok

OŁTREIW I KERTOIP
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ułamkowe liczebnik
POJEDYNCZE I PODWÓJNE
cze lodyspacer
Nawet pojedynWiosenny
dy,
la ochłodróżką
są wspaniałe dPiaszczystą
w promieniach słonka
jnymi
odwnaóspacer
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lecz się racz poszły
małe stworzonka
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biały bielinek
i boża krówka,
zielona żabka
i żabki babka,
włochata liszka,
mała biedronka,
Ile? Który z kolei?
EBNIK –stonka
LICZpasiasta
,
polna
eślają, mniej lub bardziej szczegółowo
i okrmyszka.
Liczebi nik
ejność – pojedynczo i zbiorowo.
dróżką,
ilość i kol
liczbę,Wróciły
nim zaszło słonko,
JEDEN, DWA, TRZY
bo zimno było
dwa koguty,
mamut,stworzonkom.
Jedenmałym

KILKANAŚCIE

Ile minut liczy chwilka?
Kilkanaście albo kilka.
Ile włosków jest na ręce?
Masa! Mnóstwo! Albo więcej!
ybliżobutny,e
Liczebnikitrzpy rz
żyrafy, cztery
e.ść tygrysów,
ć wie
relbłślądóow,nsze
ok
to są te niepię
12
siedem panter, osiem lisów,
Więcej znajdziesz w książce:
sto trzy pandy wzrostem równe –
Zielony, żółty, rudy, brązowy
oto liczebniki główne.
PIERWSZY, DRUGI, TRZECI

Orzeł pierwszy w górze frunie,
drugi gołąb za nim sunie,
trzeci wróbel, czwarty szpak,
a piętnasty dziwny ptak –
tak wlatują w naszą mowę
liczebniki porządkowe.
Kliknij — Media Rodzina

DWOJE, TROJE

Na wycieczkę do Chin leci
czterdzieścioro troje dzieci,
każde z nich ma skrzypiec dwoje,
będą w Chinach grać przeboje.
ki.
– Trojga z nas brak! – wrzeszczy Mi

ynizd
,y
– yn

ENJÓ
,
im
,imyn
– enź

?
!jecęiw

.

