
Zbiór wierszy matematycznych dla dzieci 

 „Zero" – Jan Brzechwa Toczyło się po drodze: "Z drogi, gdy ja przechodzę! Ja jestem sto tysięcy, a może 

jeszcze więcej". Folgując swej naturze, wołało: "Jestem duże!" Pyszniło się nad światem, że takie jest pękate. 

Mówili z cicha; "Ma brzuch, a brzuch to pycha" i później dopiero spostrzegli, że to zero. 

Liczenie do 1, 2: „Jeden i wiele” – Anna Łada-Grodzicka Jeden księżyc, jedno słońce, ale wiele gwiazd. Wiele 

ulic, wiele domów, ale jeden nasz. Jedna mama, jeden tata, lecz niejeden brat. Dwie babunie, i dwóch dziadków, 

ciekawy ten świat. 

Liczenie do 2: „Dojrzałe owoce” – autor nieznany Spadła gruszka do fartuszka a za gruszką dwa jabłuszka, a 

śliweczka spaść nie chciała bo śliweczka nie dojrzała! 

Liczenie do 3 i działania na dodawanie i odejmowanie: „Kto powie?” – Maria Czerkawska Przez sad idzie 

mały Maciuś śmieje się do słonka, a tu pac – czerwone jabłko rzuca mu jabłonka. Podniósł jabłko idzie dalej a w 

tem obok dróżki pac, pac – co to – stara grusza zrzuciła dwie gruszki. Podniósł Maciuś żółte gruszki bardzo jest 

szczęśliwy znów pac, pac, pac – trzy śliweczki spadły z gęstej śliwy. Niesie Maciuś jabłko, śliwki, gruszki co się 

złocą. – Kto z was Maciusiowi policzy ile ma owoców? 

Liczenie do 4 – liczebniki porządkowe: „Kotek się uczy” – Stefania Szuchowa Dość już figlów. Nasz kocina 

pierwszą klasę dziś zaczyna. Ogon? Ogon jeden mam, policzyłem sobie sam! Nosek – jeden. Łapką czuję. Teraz 

uszy porachuję. Dwa mam uszka! Myję dwa, więc odpowiedź nie jest zła. Przytulę się do kanapki będę teraz 

liczył łapki. 

Jedna, druga, trzecia, czwarta... Ta odpowiedź szóstki warta! Dość już mam tych kocich psot. Jestem uczeń a nie 

kot! 

Liczenie do 4 – liczebniki porządkowe: „Liski” – Chotomska Wanda Cztery małe, rude liski piły mleko z 

jednej miski. Jeden lisek z drugim liskiem powsadzały łapki w miskę. Trzeci lisek z czwartym liskiem weszły w 

miskę z wielkim piskiem. I wylały mleko z miski cztery małe rude liski. 

Liczenie do 5: „Misie” Jeden mały miś zupkę sobie jadł, Przyszedł drugi miś i były misie dwa. Dwa małe misie 

pukały mocno w drzwi, Przyszedł jeszcze jeden i były misie trzy. Trzy małe misie znalazły uli wiele, przyszedł 

jeszcze jeden i były misie cztery. Cztery małe misie zrobił nagle bęc, Przyszedł jeszcze jeden i było misiów pięć. 

Nagle wszystkie pszczoły z uli wyleciały i małe misie szybko uciekały. 

Liczenie do 5 – liczebniki porządkowe: „Grzyby” – Anna Łada-Grodzicka Gdy jest deszczowo i ciepło, Gdy 

lato jeszcze nie uciekło, Nadchodzi powoli jesień I kosze grzybów niesie W lesie grzybów więc szukamy, 

Grzyby dzisiaj mamie damy. Uważnie patrzymy wszędzie, Może tutaj grzybek będzie? O, jest pierwszy to 

borowik, Mówią o nim: Król grzybowy! Mówią także: Grzyb prawdziwy, Różne nazwy istne dziwy! Drugi 

grzyb, to żółta kurka, W mech zielony dała nurka, Przykrywa ją mech i ziemia Udaje, że jej nie ma! O, tam 

grzyby jeszcze rosną! Trzeci grzyb pod młodą sosną, To młodziutki jest maślaczek, Co beżowy ma kubraczek. 

O, tu kozak, to grzyb czwarty, Ale stroi sobie żarty. Mówi mi: Tańczyć nie mogę, Bo mam tylko jedną nogę;. 

Piąty grzyb nie oszukuje, Mówi wprost: muchy truję, Więc nie zrywaj mnie i już, Inny grzyb do kosza włóż. 

Przeliczania – odejmowanie – działania matematyczne: „Pięć kotków” Siedzi sobie w środku pięć malutkich 

kotków ale nagle znika jeden kot z koszyka Cztery małe kotki jadły serek słodki nagle jeden przepadł pobiegł 

szukać mleka 

Były kotki trzy jeden bardzo zły złapał własny ogon pobiegł kocią drogą Były kotki dwa jeden bał się psa cały 

zapłakany zaczął szukać mamy Była piątka kotków jeden został w środku został w koszu na noc powiedz mu 

dobranoc 

Liczenie do 6 – liczebniki porządkowe: „W ptasiej stołówce”– Danuta Gellnerowa Przyleciało wróbli sześć, 

zaczynają obiad jeść. Jeden ziarno dziobie, chwali przysmak sobie. Drugi na talerzu skubie bułkę świeżą, trzeci 

okruszynki wybiera ze skrzynki. Czwarty, piąty ptaszek dziobią zgodnie kaszę. Szósty głową kręci, na nic nie ma 

chęci i widać po minie, że był gdzieś w gościnie. 

Liczenie do 6 – liczebniki porządkowe: „Sześć parasoli” – Anna Łada-Grodzicka Kiedy deszcz na dworze 

pada, to w szatni stoi kolorowych parasoli gromada. Ten pierwszy w esy floresy, to parasol Teresy. Drugi 



czerwony w kółka, to parasol Jurka. Trzeci beżowy, w kropki, to parasol Dorotki. Czwarty żółty, w kwiatki, to 

parasol Beatki. Piąty w ciapki, zielony, to parasol Iwony. Szósty niebieski, w kratkę, wybrał sobie Małgorzatkę. 

Z Małgorzatką chodzi wszędzie i czeka aż deszcz będzie. 

Liczenie do 7 – liczebniki porządkowe: „Jak biedronka zgubiła kropki” – Wanda Chotomska W 

poniedziałek bardzo rano Pierwsza kropka wpadła w siano. Drugą kropką wiatr we wtorek Grał w siatkówkę nad 

jeziorem. W środę kos dał swoim dzieciom Do zabawy kropkę trzecią. W czwartek czwarta z siedmiu kropek W 

świat ruszyła autostopem. Piąta kropka w piątek rano Wpadła w studnię cembrowaną. Szóstą kotek wziął w 

sobotę I nie oddał jej z powrotem. A siódma przy niedzieli Spadła w mieście z karuzeli. 

Liczenie do 7 – liczebniki porządkowe: „Siedem słoni” – Helena Bechlerowa Siedem słoni małe, duże,słonie w 

gwiazdy, słonie w róże. Wszędzie słonie z pięknych bajek, wszystkie z zaklętego kraju. Każdy w innym jest 

kolorze, Każdy szczęście przynieść może. Tego z gwiazdką nad oczami podaruję naszej pani. Ten ma złote uszy 

oba, będzie mamie się podobał. Babci dam żółtego w groszki biały słoń dla pani z kiosku. W kwiatki małe dwa 

słoniki dla Teresy i Moniki. A najmniejszy, ten wesoły, co ma uszy jak kłapouch, gruby taki i pękaty dla złośnicy 

Honoraty. Niech go z sobą nosi wszędzie to nareszcie śmiać się będzie! 

Liczenie do 7 – liczebniki porządkowe: „W murowanej piwnicy” W murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy, 

Jak ten pierwszy skoczył w górę, to w suficie zrobił dziurę. Jak ten drugi tupnął nogą, To się znalazł pod 

podłogą. Jak ten trzeci się zawinął Wyleciały drzwi z futryną. Jak się czwarty rozweselił, cztery ściany diabli 

wzięli. Jak ciupagą rąbnął piąty poszły w drzazgi wszystkie gonty. Jak ten szósty zaczął tupać, zawaliła się 

chałupa. A ten siódmy to był baca, skoczył w górę i nie wraca. Pewnie siedzi na Giewoncie i rozmyśla o 

remoncie. 

Liczenie do 7 – liczebniki porządkowe: „Szczeniątka” – Ewa Szelburg-Zarembina Bez liku jest szczeniątek w 

koszyku. Pierwsze – podobne do matki. Drugie – ma białe łatki. Trzecie – czarne jak wronka. Czwarte – jest bez 

ogonka. Podpalanych dwoje. A ostatnie, to najmniejsze, ono będzie moje! 

Liczenie do 8: „Osiem nut” – Tadeusz Kubiak Do, re, mi, fa, sol, la, si, do podśpiewują, polem idą. Osiem nut, 

osiem sióstr, rozśpiewanych w cieniu brzóz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do podskakują, łąką idą. Ośmiu braci, 

osiem tonów idzie łąką 

w dal zieloną. Osiem tonów, osiem dźwięków wszystkie razem są piosenką. 

Liczenie do 9 – liczebniki porządkowe: „Pisanki” – Stanisław Aleksandrzak Dzieci obsiadły stół i malują 

pisanki: pierwsza – ma kreski, druga – ma kółka złote, trzecia – drobne kwiaty, czwarta – dużo kropek, piąta – 

srebrne gwiazdki, szósta – znów zygzaki, siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki, ósma – wąskie szlaczki z 

zieloniutkich listków, dziewiąta – największa – ma już prawie wszystko: i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele, i 

czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń, i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, dumne były z niego Hania i Małgosia... 

Liczenie do 9 – liczebniki porządkowe: „Dziewięć bałwanków” – Anna Łada-Grodzicka Ten pierwszy 

bałwanek ma brzuszek pękaty. I pasek szeroki, co dostał od taty. Ten drugi bałwanek garnek ma na głowie. Czy 

mu w nim nie ciężko? Kto na to odpowie? Ten trzeci bałwanek też bielutki cały. W ręku gałąź trzyma, co mu 

dzieci dały. A czwarty bałwanek w dużym kapeluszu. Chyba nic nie słyszy, no, bo nie ma uszu. A piąty 

bałwanek dużą miotłę trzyma. I chce, żeby długo była mroźna zima. A szósty bałwanek, zupełnie malutki. 

Szepcze cichuteńko: Chcę mieć własne butki. A siódmy bałwanek, jakby większy nieco. Woła: Patrzcie w górę, 

płatki śniegu lecą! A ósmy bałwanek ma kilka wąsików, kapelusz na głowie i osiem guzików. Bałwanek 

dziewiąty to wielka chudzina. Ale głośno krzyczy: Niech mróz długo trzyma! 

Liczenie do 10 – liczebniki porządkowe: „Dziesięć piłek” – Anna Łada-Grodzicka Kup mi tato piłkę prosi 

Krzyś. Dobrze synku, chodź do sklepu – kupimy ją dziś. W sklepie bardzo trudny wybór, – tyle piłek jest... 

A co jedna to ładniejsza... Na pierwszej jest pies, na drugiej kaczki, na trzeciej szlaczki, czwarta jest w kratki. A 

piąta w kwiatki. Szósta ma kółka, na siódmej mknie jaskółka, ósma ma wiatraki, a dziewiąta ptaki. Na 

największej dziesiątej jest miś, właśnie tę wybrał Krzyś. 

Liczenie do 10 – liczebniki porządkowe: „Gdybym miał dziesięć rąk” – Joanna Kulmowa Gdybym miał dziesięć 

rąk to jedną drapałbym się w głowę. Drugą jadłbym lody czekoladowe. Trzecią grałbym w guziki. Czwartą 

szarpałbym dziewczyńskie warkoczyki. Piątą sprałbym tych dwóch od sąsiadki. Szóstą skubałbym kwiatki. 



Siódmą od niechcenia kierowałbym ulicznym ruchem. Ósmą łapałbym muchę. Dziewiątą waliłbym w ogromny 

bęben. A dziesiątą? Dziesiątej używać nie będę. Bo co? Bo rzecz wiadoma. Straszniem się napracował tamtymi 

dziewięcioma. 

Liczenie do 10: „Rachunki na wesoło” – Halina Szayerowa 1, 2, ..., 9, 10 wszystko można, co się zdarzy, 

porachować, zmierzyć, zważyć. Ile wody mieści morze? Ile nasion w pomidorze? Ile góra ma kamieni? Ile drzwi 

jest w naszej sieni? Ile kotów w kamienicy? Ile latarń na ulicy? ... 1, 2, ..., 9, 10 wszystko można, co się zdarzy, 

porachować, zmierzyć, zważyć. Ile łapek ma kurczątko? Ile oczek ma myszątko? Ile kątów w pokoiku? Ile jabłek 

w tym koszyku? Ile palców rączka ma? Ile nóżka palców ma? Ile w parku jest ławeczek? Ile nóżek ma stołeczek? 

Ile szklanek jest w tuzinie? Ile nóg ma świerszcz w kominie? 

Liczenie do 10: „Dziwny pies” – Danuta Wawiłow Jeden, dwa, jeden, dwa, pewna pani miała psa. Trzy i cztery, 

trzy i cztery, pies ten dziwne miał maniery. Pięć i sześć, pięć i sześć, wcale lodów 

nie chciał jeść. Siedem, osiem, siedem, osiem, wciąż o kości tylko prosił. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, 

kto z nas kości mu przyniesie? Może ja? Może ty? Licz od nowa – raz, dwa, trzy... 

Liczenie do 10: „Umiem liczyć do dziesięciu” – Marek Tudorowski Umiem liczyć do dziesięciu Na jeden – 

klaśnij, na dwa – skocz, trochę w lewą stronę zbocz. Na trzy – machnij nogą prawą ale zrób to bardzo żwawo. A 

na cztery – mrugnij okiem, Pięć – maszeruj równym krokiem. Sześć – oznacza podskok w górę, jakbyś chciał 

przeskoczyć gorę. Siedem to jest kroczek w prawo, Osiem – możesz bić juz brawo. A na dziewięć – "liczba" 

krzyknij! I na koniec stojąc w miejscu wolno policz do dziesięciu! 

Liczenie do 10 – działania matematyczne: „Dziesięć bałwanków” – Wanda Chotomska Dziesięć bałwanków 

było w jednym lesie, ni mniej, ni więcej, tylko właśnie 10. Jeden się drapał do dziupli na drzewie i tak się 

zdrapał, że zostało 9. Dziewięć bałwanków stało na polanie, dokładnie dziewięć, bałwan przy bałwanie. Lecz 

jeden poczuł, że go kręci w nosie. Jak zaczął kichać, to zostało 8. Osiem bałwanków stało w dalszym ciągu, lecz 

jeden bał się mrozu i przeciągów. Więc włożył kożuch i okrył się pledem. Jak go odkryli, to już było 7. Z 

siedmiu bałwanków jeden zaraz orzekł, że się poślizgać warto na jeziorze. Lecz ledwie zdążył na jezioro wleźć, 

wpadł w taki poślizg, że zostało 6. Tych sześć bałwanków stałoby do teraz, lecz jeden bałwan zaczął się 

rozbierać. 

Chciał się ochłodzić, miał na kąpiel chęć jak się rozebrał, to zostało 5. Z pięciu bałwanków jeden zaraz ubył, bo 

go ciekawość przywiodła do zguby. Nie wiedział po co są kaloryfery – jak się dowiedział, to zostały 4. Cztery 

bałwany stały w dwuszeregu, lecz jeden zaczął tupać na kolegów. Tupał i tupał, bo był strasznie zły, i tak się 

natupał, że zostały 3. Te trzy bałwanki długo nie postały, bo jeden bałwan znał świetne kawały. Z własnych 

dowcipów śmiał się: – Cha! Cha! Cha! i pękł ze śmiechu, i zostały 2. A jak została tych bałwanków dwójka, to 

się zaczęła między nimi bójka... Dziesięć bałwanków było na polanie. Ile zostało? Oto jest pytanie! 

Liczenie do 10 – liczebniki porządkowe: „Ach te szpaki dziwaki” Józefa Drozdowska Na telefonicznym drucie 

siedzi szpak w jednym bucie. A w ogródku, na sztachecie – drugi szpak – w berecie. Trzeci szpak w chusteczce 

w kratkę maszeruje przez rabatkę. Czwarty nosi okulary i tornister jakiś stary. A ten piąty, najdziwniejszy – w 

spodniach, pumpach i kaloszach. A ten szósty, najśmieszniejszy – w kapeluszu i bamboszach. Siódmy szpak – 

ostrzyżony na jeża, ósmy – przebrał się za żołnierza. A dziewiąty wraz z dziesiątym w płaszczach dawno już 

niemodnych. Tyle szpaków, ile palców u dłoni. Kto z was wszystkie je przypomni? 

Działania matematyczne – przeliczanie – liczebniki główne: „Muchomor” – Halina Szayerowa Dziś muchomor 

nie w humorze: – Czym się martwisz muchomorze? – Wiatr mi zerwał plamkę białą, nie wiem ile mi zostało? 

Dziś muchomor jest w humorze: – Czym się cieszysz muchomorze? – Wiatr mi oddał plamkę białą, 

policz czy ich nie za mało! 

Działania matematyczne: „Biedronki” – Elżbieta Jones Na wysokiej trawie Cztery biedroneczki, Liczyły na 

sobie Maleńkie kropeczki. Trzy kropeczki jedna Biedroneczka miała, Drugiej cztery kropki W myślach 

dodawała. Kropkę miała jedną Biedronka następna. Szybko doliczyła…, Lecz nie była pewna. U czwartej trzy 

kropki Na skrzydełku było, Lecz skrzydeł jest para. Ile więc przybyło? Myśli biedroneczka, Dodała ogólnie. Czy 

już policzyłeś, Ile mają wspólnie? 



Przeliczanie – działania matematyczne: „Wiosenne serduszko” – Stanisław Karaszewski Biegło polną dróżką 

wiosenne serduszko. Tańczyło na łące z marcowym zającem. Ominęło w biegu siedem przebiśniegów, 

przylaszczki, krokusy przeskoczyło susem. A gdy się zmęczyło, jeszcze pozdrowiło: bazie na wierzbinie, kotki 

na leszczynie, dwie zielone żabki, cztery białe kwiatki. 

  

Działania matematyczne: „Gąski” Szło pięć gąsek na spacer Tyle się zebrało Tylko trzy gęgały Ile więc 

milczało? 

Przeliczanie: „Sowa” Co robi sowa – sowa mądra głowa? Liczy na drzewie gruszki. Liczy dzisiaj i w niedzielę 

Lecz, czy dobrze policzyła? Sprawdź, czy się nie pomyliła? 

Przeliczanie: „Krasnoludki” Ele mele dudki, to są krasnoludki Mały, mniejszy i malutki. A te krasnoludki, mają 

duże butki. Policz krasnoludki a potem ich butki. 

Przeliczanie – działania matematyczne: „Żabki” Dziesięć pękatych zielonych żab nad stawem wiodło głośny 

spór. Rech, rech, rech... Jedna już miała tego dość i z pluskiem dała nura w toń, 

zostało tylko dziewięć żabek ech... Dziewięć pękatych, zielonych żab nadal toczyło głośny spór. I znowu jedna 

miała dość i z pluskiem dała nura w toń. zostało tylko siedem żabek ech.... Osiem... itd. 

Przeliczanie: „Ogródek Arka” Arek ma ogródek A w nim różne grządki. Chętnie w nim pracuje Co robi? 

Porządki. Posadził już bratki: fioletowy, dwa niebieskie, Wsadził też żółtego. Ile ich posadził? Liczyłeś kolego? 

Działania matematyczne: „Gołębie” Na wysokim dębie Siedziały gołębie Było ich za mało Więc trzy (dwa, 

pięć… doleciały. I teraz na dębie Ile siedzi gołębi? Na wysokim dębie Siedziały gołębie Za dużo ich było Więc 

pięć odfrunęło. I teraz na dębie Ile siedzi gołębi? 

„Humoreska” o przeliczaniu: „Sum” Jan Brzechwa Mieszkał w Wiśle sum wąsaty, Znakomity matematyk. 

Krzyczał więc na całe skrzele: "Do mnie młodzi przyjaciele! W dni powszednie i niedziele Na życzenie mnożę, 

dzielę, Odejmuję i dodaję I pomyłek nie uznaję!" Każdy mógł więc przyjść do suma I zapytać: jaka suma? A 

sum jeden w całej Wiśle Odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, Więc raz przybył lin z daleka i 

powiada: "Drogi panie, ja dla pana mam zadanie, jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie panie sumie, czy pan 

zdoła w swym pojęciu odjąć zero od dziesięciu?" Sum uśmiechnął się z przekąsem, liczy, liczy coś pod wąsem, 

wąs sumiasty jak u suma, a sum duma, duma, duma. "To dopiero mam z tym biedę – może dziesięć, może 

jeden?" Upłynęły dwie godziny, sum z wysiłku jest już siny. Myśli, myśli: "To dopiero! Od dziesięciu odjąć 

zero? Żebym miał przynajmniej kredę! Zaraz, zaraz... wiem już... jeden! Nie, nie jeden. Dziesięć chyba... Ach ten 

lin! Ta wstrętna ryba!" A lin szydzi: "Panie sumie, w sumie pan niewiele umie" 

Sum ze wstydu schnie i chudnie, już mu liczyć coraz trudniej, a tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się 

pospały. I nastało znów południe, a sum chudnie, chudnie, chudnie... I nim dni minęło kilka, stał się chudy 

niczym kilka. Więc opuścił wody słodkie I za żonę pojął szprotkę. 

  

Kształty i figury Trójkąty i koła: „Trójkątna bajka”– Danuta Wawiłow Była raz sobie skała bardzo dziwna, 

TRÓJKĄTNA, stał na tej skale pałac, bardzo dziwny, TRÓJKĄTNY. W pałacu tym na tronie bardzo dziwnym, 

TRÓJKĄTNYM, zasiadał król w koronie bardzo dziwnej, TRÓJKĄTNEJ, i patrzył z okna wieży bardzo 

dziwnej, TRÓJKĄTNEJ, na dzielnych swych rycerzy bardzo dziwnych, TRÓJKĄTNYCH. Aż kiedyś raz 

dworacy na szczerozłotej tacy przynieśli mu śniadanie wykwintne niesłychanie – a było to nieduże zwyczajne 

jajko kurze, bardzo dziwne, OKRĄGŁE! I krzyknął król: "No wiecie! Toż to prawdziwa bajka! Pomyśleć, że na 

świecie są takie cudne jajka! Więc niech mi odtąd wszędzie OKRĄGŁYM wszystko będzie!" Dworacy – 

nieboracy zabrali się do pracy i w ciągu jednej chwili jak kazał, tak zrobili. I odtąd stała skała bardzo dziwna, 

OKRĄGŁA, a na tej skale pałac bardzo dziwny, OKRĄGŁY, w pałacu zaś na tronie bardzo dziwnym, 

OKRĄGŁYM, zasiadał król w koronie bardzo dziwnej, OKRĄGŁEJ, i patrzył z okna wieży bardzo dziwnej, 

OKRĄGŁEJ, na dzielnych swych rycerzy bardzo dziwnych, OKRĄGŁYCH. 

Trójkąt: „Trójkątna Karolina” – Danuta Wawiłow Pośrodku oceanu trójkątna sterczy skała, na tej trójkątnej skale 

trójkątny stoi pałac. Po niebie granatowym trójkątny księżyc płynie i niesie sny królewnie trójkątnej Karolinie. 



I śni się Karolinie, jak wśród trójkątnych maków trójkątny rycerz do niej na białym mknie rumaku. Lecz budzi 

się królewna i łzy trójkątne leje, bo wokół niej ocean i  wicher straszny wieje. Trójkątne w górze chmury, 

trójkątne szumią fale, a maki tu nie rosną i książąt nie ma wcale. Lecz oto wzeszło słońce i w blasku jego nagle 

zabłysły nad falami trójkątne białe żagle. Trójkątny okręt płynie przez fale i odmęty tłum mew szybował nad nim 

i wrzeszczał jak najęty. Przy sterze stał kapitan trójkątny niesłychanie, trójkątną miał lunetę i czapkę i ubranie. 

Wtem z ust wypuścił fajkę i z rąk wypuścił linę, bo ujrzał na balkonie królewnę Karolinę. Kim jesteś piękne 

dziewczę? Kapitan rzekł w zachwycie, ach zostań moja żoną, bo kocham Cię nad życie. Wesele było huczne i 

miała Karolina trójkątnych siedem córek i trójkątnego syna. I tak im dni szczęśliwe płynęły pomalutku, trójkątne 

kwitły kwiatki w trójkątnym ich ogródku. Królowa Karolina smażyła konfitur ki, a wokół niej biegały trójkątne 

śliczne córki. Trójkątny dzielny synek co rano biegł na plażę i puszczał tam okręty, bo chciał być marynarzem. 

Szczęśliwy jestem bardzo, bo taką mam rodzinę – zwykł mówić król – kapitan całując Karolinę. 

Koło: „Kołowata wyspa” – Wanda Chotomska Gdzieś tam – na końcu świata, na samym końcu świata, na 

oceanie bajek jest wyspa kołowata. Jeżeli jakiś Kolumb tę wyspę odkryć zdoła, kompletnie osłupieje obchodząc 

ją dokoła. Gdy w stronę lasu ruszy, to oczy wybałuszy, bo drzewa są okrągłe jak ronda kapeluszy. Na drzewach, 

wśród okrągłych dzięciołów i kukułek, banany sobie rosną, a wszystkie w kształcie kółek. W miasteczkach stoją 

domy okrągłe jak złotówki od ścian, przez drzwi i okna, po dachy i dachówki. Żyrafy i pantery obejrzeć można 

w zoo i każda z nich wygląda jak cętkowane koło. A z ludźmi to dopiero okropna jest afera co spojrzysz na 

człowieka, to widzisz same zera. Podobno na tej wyspie dlatego tak się dzieje, że król, co wyspą włada, był 

kiedyś kołodziejem. I robiąc w kółko koła, tak przywykł do ich kształtu, że widząc inne formy, od razu krzyczał: 

– Gwałtu! Trójkątom i kwadratom stawiamy zakaz wjazdu niech żyją kołowrotki i koła od pojazdów! Niech żyje 

księżyc w pełni! Niech żyje cyfra osiem i dwie okrągłe dziurki, dwie dziurki w moim nosie. Tak mówi władca 

wyspy, słuchają go poddani i krążą dookoła kompletnie skołowani. A komu nie do końca skołował władca 

głowę, ten czeka. Na co czeka ? Na koło ratunkowe… 

Kwadraty i prostokąty: „Bajka nowa prostokątna i kwadratowa” – Danuta Wawiłow Za górami i za lasami, tam 

gdzie rzeki płyną miodowe, było sobie kiedyś królestwo bardzo piękne i kwadratowe. Kwadratowe stały tam 

chatki, kwadratowe kwitły tam kwiatki, kwadratowe latały ważki, kwadratowe śpiewały ptaszki. Kwadratowy 

był sobie zamek, cztery wieże i most zwodzony, kwadratowe ogromne wrota, kwadratowe złote balkony. W 

kwadratowej złotej koronie król zasiadał w sali na tronie, W kwadratową drapał się głowę i do ludu wygłaszał 

mowę: "Posłuchajcie, moi kochani! Coś tu nudno jest niesłychanie. Życie mamy nazbyt spokojne! 

Wypowiedzmy sąsiadom wojnę". Nieopodal, za siódmą rzeką, stała góra, a na tej górze 

Było sobie drugie królestwo, prostokątne i niezbyt duże. Prostokątne stały tam chatki, prostokątne kwitły tam 

kwiatki, Prostokątne latały ważki, prostokątne śpiewały ptaszki. Prostokątny był również pałac, cztery wieże i 

most zwodzony, Prostokątne ogromne wrota, prostokątne złote balkony. W prostokątnej złotej koronie król 

zasiadał na złotym tronie, W prostokątną drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę: "Posłuchajcie, drodzy 

poddani. Coś tu nudno jest niesłychanie. Życie mamy nazbyt spokojne, więc wypowiem sąsiadom wojnę!" 

Zatrąbiły trąby bojowe, pędzi wojsko już kwadratowe, Żeby w bitwie wielkiej się zmierzyć z prostokątną armią 

rycerzy. I krzyknęły obie królowe: "Puknijcie się lepiej w głowę! Dosyć tego! Skończcie tę wojnę! My lubimy 

życie spokojne!" A królowie się zawstydzili i natychmiast się pogodzili, Wyprawili ucztę wspaniałą i bawili się 

przez noc całą. Kwadratowa armia rycerzy z prostokątnych jadła talerzy I w ogóle było bombowo prostokątnie i 

kwadratowo! 

Prostokąt i kwadrat: „ Prostokąt i kwadrat” Za siedmioma górami Za siedmioma rzekami Mieszkają dziwne 

stworki Zwą się prostokątami Mieszkają tam od wieków Ciesząc się całym światem Tylko jeden był smutny On 

chciał zostać kwadratem Nic nie jadł i nic nie pił Każdą wolną chwileczkę Poświęcał rzeczy jednej By pomarzyć 

troszeczkę Zachwycała go bowiem Uroda kwadratowa W każdej kieszeni zdjęcie Swego idola chował Nad 

łóżkiem powiesił sobie Kwadrat namalowany Prostokąt swego wzroku Nie odrywał od ściany Mój kwadracie 

wspaniały Pragnę być twoim bratem Mieć wszystkie boki równe Boże! Chcę być kwadratem Lecz niestety 

marzenie Spełnione nie może zostać się Bo raz się każdy rodzi I jedną tylko ma postać Cieszyła go myśl jedna I 

śmiał się do niej pod kątem Nie będę nigdy kwadratem Lecz kwadrat jest prostokątem 

Kwadrat: „Kwadrat” Kwadrat to dziwna figura, Bo nie wiadomo, gdzie dół a gdzie góra. Do góry głową, czy na 

dół głową Zawsze wygląda jednakowo. Ma równe kąty, ma równe boki, Tak samo długi jest, jak szeroki A kto 

nie wierzy, to niech sam zmierzy. 



Prostokąt: „Prostokąt” Prostokąt też ma proste kąty, Lecz znamy różne prostokąty. Bywają wielkie takie jak mur, 

Albo wysokie jak drapacz chmur. 

Duży prostokąt to jest ściana, Cała na żółto pomalowana. Mały prostokąt to jest zeszyt. Już rozumiecie? To mnie 

cieszy! Prostokąt też ma proste kąty, Lecz znamy różne prostokąty. 

Trójkąty: „Czarodziejskie trójkąty” – Maria Terlikowska Co z dwóch trójkątów być może? Wpierw je 

zwyczajnie ułożę. Jeden – to piramida. I drugi też nam się przyda. Dodam pustynię, palmę, wielbłąda: tak 

właśnie Egipt wygląda. Znów składam trójkąt z trójkątem, Proszę – to dach kryty gontem (ten dach jest także 

trójkątem). Dojdzie mur, okno, a w oknie tata. I oto cała chata. Co z dwóch trójkątów być może? Łódka płynąca 

przez morze. Dodam rybaka, sieć i fale. – Jak połów? – Dziękuję wspaniale! A może wyjdzie coś więcej? Zaraz 

trójkąty przekręcę. Jest dywan, a na dywanie czarodziej w białym turbanie. Pod spodem – tu wieża, tam daszek – 

i mamy miasto Damaszek. Z trójkątów mogą być schody, czapeczki, wafle na lody, wywrotki (to takie wózki). 

Co jeszcze? Kołnierz do bluzki. Co jeszcze tutaj ułożę? Może choinkę? Może. Świeczki, łańcuchy, gwiazdka na 

szczycie. I jest choinka. Widzicie? A teraz nowa przymiarka... Co to? Wiadomo – koparka. Jak widać to na 

obrazku, nabiera do paszczy piasku. Paszcza się z wolna zamyka, trójkąt z trójkątem się styka, podstawa się 

łączy z podstawą... I co wyszło? – Kwadrat! – Brawo! 

Koła: „Kolorowe Koła” – Maria Terlikowska Spójrzcie uważnie dookoła, wszędzie są kule i koła. Kół co 

niemiara, kul, co niemiara. Jest koło! Tarcza zegara. Wesoło koła turkocą pod staroświecką karocą. Na drogach 

świecą się jasno, błysną i gasną, błysną i gasną. A tutaj koło przy kole: wagon, semafor to kolej. A kiedy kół jest 

tak dużo, po prostu pachnie podróżą. 

Trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło: wierszyk o figurach Trzy kreski, trzy kąty, 

Rysuję trójkąty. Już każdy dzieciaczek Trójkątny ma szlaczek. Kwadraciki bardzo lubię W tej rodzinie się nie 

nudzę. Kwadrat równe boki ma Każde dziecko kwadrat zna. Jest w rodzinie też prostokąt Spójrz na niego, wytęż 

oko. Po dwa boki: długie, krótkie, Narysuję za minutkę. Są w rodzinie też kółeczka Okrąglutkie jak piłeczka. 

Brak w nich rogów oraz kątów Tym się różnią od trójkątów. 

Trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło: „Pajacyk” Przedszkolaczek Jacek, to majster nie lada. Popatrzcie jak sprawnie 

mozaikę układa. – Zrobił domek, dwie choinki, pociąg towarowy, a z tych figur będzie pajacyk gotowy. – 

Bardzo proszę i wy także weźcie się do pracy, a ja powiem co potrzeba żeby był pajacyk: – Jedno koło, jeden 

kwadrat, cztery prostokąty. Głowa, brzuszek, ręce, nogi, kapelusz trójkątny. Trzeba jeszcze zrobić butki z 

prostokątów małych. No i proszę już pajacyk gotowy 

  

Orientacja przestrzenna Pojęcia „prawy” i „lewy”: „Psotne buty” – Mira Kuś Dwa psotne buty nocą zamieniły 

się miejscami. Tam gdzie stał lewy, stanął prawy, a gdzie stał prawy lewy stanął. I kiedy Kamil się obudził rano 

uparte buty twardo stały tak, jak się pozamieniały: Lewy gdzie prawy, prawy gdzie lewy. Kamil w płacz: mamo, 

mamo nogi mi nocą pozamieniano! 

Pojęcia „prawy” i „lewy”: „Łata i dziura” – Jan Brzechwa Miało palto dwa rękawy: łatany był rękaw prawy, a 

lewy – dziurawy. Rzecze lewy do prawego: "Fe, kolego, jak się zgodzić można na to, żeby świecić taką łatą?" Na 

to prawy odpowiada: "Łata, kolego nie wada, dziura wiele nie wskóra. Lepsza jest brzydka łata, niźli ładna 

dziura". 

  

Orientacja w schemacie ciała Wierszyk na orientację dla dzieci młodszych (autor nieznany) 

Rączki robią: klap, klap, klap. Nóżki tupią: tup, tup, tup, Tutaj swoją główkę mam, a na brzuszku: bam, bam, 

bam. Buzia robi: am, am, am, oczy patrzą tu i tam. Tutaj swoje uszy mam, a na nosku sobie gram. Tu paluszek, 

tu paluszek. Kolorowy mam fartuszek. Tu jest nóżka, a tu druga, a tu oczko ładnie mruga. Tu jest uszko i tu 

uszko. Buzia cała jak jabłuszko. Tu jest nosek, tu ząbeczki, tu wpadają cukiereczki. 

„Rozmyślania Kubusia Puchatka” Policzymy co się ma: mam dwie ręce, łokcie dwa, dwa kolana, nogi dwie. 

Wszystko pięknie zgadza się. Dwoje uszu, oczka dwa no i buzię też się ma, A ponieważ buzia je chciałbym 

buzie też mieć dwie! 



„Tu mam ręce” – J. Stadnicka Tu mam ręce, tu mam nogi A pośrodku brzuszek Tu mam głowę, a na głowie Z 

obu stron mam uszy 

Moje ręce klaszczą klaś, klaś, klaś Moje nogi tupią tup, tup, tup W głowie mam pomysłów, że ho, ho Buzia 

śpiewa głośno tra, la, la 

Tu mam brodę, a tu nosek Tu jest moje czoło Jak zobaczę się w lusterku Śmieję się wesoło Skaczę cicho jak 

wróbelek Nisko i wysoko Umiem w tańcu bardzo ładnie Chwycić się pod boki 

Patrzę blisko i daleko Na dół i do góry Zerkam w lewo, zerkam w prawo Tak, jak myszka z dziury 

Kręcę głową nie, nie, nie Jak nie chcę iść do wody Ale kiwam tak, tak, tak Jak widzę słodkie lody 

„10 palców” 10 palców mam, każdy stoi sam. Czasem sobie porachuję czy któregoś nie brakuje, czy je wszystkie 

mam. Pierwszy palec wielki, wskazujący na figielki, trzeci palec to największy, 

a ten czwarty trochę mniejszy, piąty to paluszek mały, oto palców szereg cały! 

„Palce u rąk” Jeden palec, drugi, trzeci tak umieją liczyć dzieci czwarty, piąty palec mam widzisz umiem liczyć 

sam„ Dziesięć palców” Mam dziesięć palców małych i wszystkie są moje. Jak chcę to nimi zrobię wiele rzeczy 

wspaniałych. Mogę zamknąć je mocno i otworzyć szeroko. Mogę złożyć je razem albo schować za siebie. Mogę 

podnieść je w górę lub opuścić je w dół. 

„Nogi” W sieci nad dużymi drzwiami, wisi pająk z ośmioma nóżkami. Nad nim pszczoła gra, sześć włochatych 

nóżek ma. Kot na cztery łapy spada, ja dwie nogi mam to nie żadna wada. A dżdżownica długa, blada, żadnej 

nogi nie posiada. 

„Ciało i przestań” – oprac. Marta Bogdanowicz 

1. Prawa ręka, noga prawa, cała strona też jest prawa… Prawe ucho, oko mam… Prawym łokciem w bok ci 

dam… Prawe ucho, oko mam… Prawym łokciem w bok ci dam 

4. Mam pięć paluszków u ręki prawej  I pięć paluszków u ręki lewej             

Pięć to niedużo, ale wystarczy                    Do każdej pracy i do zabawy. Kciuk, wskazujący, potem środkowy          

Po nim serdeczny na końcu mały.  Pierwszy i drugi, trzeci i czwarty      Na końcu piąty trochę nieśmiały 

Zagadki Choć w nazwie sto mają My mamy tylko dwie Przed wyjściem z domu W buty wkładamy je (stopy) 

Jedna lewa, druga prawa Każda po pięć paluszków ma Są bardzo pracowite I lubią często być myte (dłonie) 

Kot ma długie, ostre Często nimi drapie Obcinaj je krótko Byś ty nie miał takich (paznokcie) 

Każdy z nas ma na niej włosy Oraz oczy, usta, nosek A gdy zimno jest na dworze Trzeba na nią czapkę włożyć 

(głowa) 

„Tydzień” – Jan Brzechwa Tydzień dzieci miał siedmioro: – Niech się tutaj wszystkie zbiorą! Ale przecież nie 

tak łatwo Radzić sobie z liczną dziatwą Poniedziałek już od wtorku Poszukuje kota w worku. Wtorek środę wziął 

pod brodę: – Chodźmy sitkiem czerpać wodę. Czwartek w górze igłą grzebie I zaszywa dziury w niebie. Chcieli 

pracę skończyć w piątek, A to ledwie był początek. Zamyśliła się sobota: – Toż dopiero jest robota! Poszli razem 

do niedzieli, Tam porządnie odpoczęli. Tydzień drapie się w przedziałek: – No, a gdzie jest poniedziałek? 

Poniedziałek już od wtorku Poszukuje kota w worku… I tak dalej… 


