
Uczenie się wyliczanek na pamięć przez dzieci wspomaga ich 

umiejętność zapamiętywania. Ponadto wyliczanki urozmaicają 

dzieciom zabawę i uczą integracji w grupie. Udanej zabawy!  

 

 

Wyliczanki do skakanki 

Jeden, dwa, jeden, dwa pewna pani miała psa 

Jeden, dwa, jeden, dwa 

pewna pani miała psa 

trzy i cztery, trzy i cztery 

pies ten dziwne miał maniery 

Ene due like fake, korba borba esme smate 

Ene due like fake, 

korba borba esme smate, 

deus deus kosmotaeus 

i morele baks 

Aniołek Fijołek Różna Bez Konwalia Balia Wściekły Pies 

Aniołek Fijołek Różna Bez 

Konwalia Balia Wściekły Pies 

Misiu, misiu wskocz do klatki 

Misiu, misiu wskocz do klatki. 

Misiu, misiu pokaż łapki. 

Misiu, misiu okręć się. 

Misiu, misiu wynoś się! 
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En ten tino saka raka tino 

En ten tino 

saka raka tino 

saka raka i tabaka en ten to 

renibusa renibusa en ten to. 

Jam - se, adam - se, flo - re! O - ma di, o - ma de 

Jam - se, adam - se, flo - re! 

O - ma di, o - ma de, 

O - ma riki - tiki deo - deo! 

Riki - tiki deo - deo! 

Jadą Smerfy na rowerze, a Gargamel na Klakierze 

Jadą Smerfy na rowerze, 

a Gargamel na Klakierze. 

Smerfy pojechały w las, 

a Gargamel w błoto wlazł. 

Idzie pani tup tup tup dziadek z laską stuk stuk stuk 

Idzie pani tup tup tup 

dziadek z laską stuk stuk stuk 

skacze dziecko hop hop hop 

żaba robi dłuuugi skok! 

Misia Asia, misia Fela, Misia Kasia, konfacela 

Misia Asia, misia Fela, 

Misia Kasia, konfacela 

Misia A, misia Be, 

Misia Kasia, kon fa ce 

 

Wyliczanki do zabawy w berka 

Jedzie kareta, dzwonek dzwoni, Policz panie, ile koni 

Jedzie kareta, dzwonek dzwoni, 

Policz panie, ile koni? 

Raz, dwa, trzy … 

Gonisz ty! 
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Palec pod budkę, bo za minutkę 

Palec pod budkę, bo za minutkę 

budka się zamyka, gości nie przymyka 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela 

budka się otwiera … 

Żółte słoneczko zza chmurki zerka 

Żółte słoneczko zza chmurki zerka. 

Czy chcesz się z nami pobawić w berka? 

Ene due rabe Zjadła baba żabę 

Ene due rabe 

Zjadła baba żabę 

Ene due resz 

Zjadła baba wesz. 

Pan Twardowski na kogucie 

Pan Twardowski na kogucie 

W jednym kapciu, w drugim bucie, 

Lata w koło, podskakuje 

I tak sobie pokrzykuje: 

Raz, dwa, trzy! 

teraz diabła gonisz ty! 

W stawie, w stawie, pływają łabędzie, pływają łabędzie 

W stawie, w stawie, 

pływają łabędzie, pływają łabędzie. 

Kto pary nie zlapie - 

ten fujarą będzie. 

Na ulicy Reja złapano złodzieja 

Na ulicy Reja złapano złodzieja, 
A ten złodziej, to czarodziej, 
Co powiedział tak: 
Czary mary, nie do wiary, 
Teraz gonisz ty! 
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Raz, dwa, trzy, cztery, nasza mama robi sery 

Raz, dwa, trzy, cztery, 

nasza mama robi sery, 

tata strzela z broni, 

a ostatni goni. 

 

Wyliczanki wybieranki 

Toczył zając wielką dynię 

Toczył zając wielką dynię 

Przez tropiki, przez pustynię 

Toczył zając wielką dynię. 

Toczył, toczył dynie w dół, 

Pękła dynia mu na pół! 

Pestki z niej się wysypały, 

Więc je zbierał przez dzień cały. 

Raz, dwa, trzy! Ile pestek zbierzesz Ty!? 

W stawie, w stawie Pływają łabędzie 

W stawie, w stawie 

Pływają łabędzie. 

Kto pary nie złapie, 

Ten fujarą będzie. 

Entliczek, pentliczek Czerwony stoliczek 

Entliczek, pentliczek 

Czerwony stoliczek. 

Na kogo wypadnie - 

na tego - bęc! 

Jedzie kareta, dzwonek dzwoni, Policz panie, ile koni 

Jedzie kareta, dzwonek dzwoni, 

Policz panie, ile koni? 

Raz, dwa, trzy … 

Gonisz ty! 
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Pan Sobieski miał trzy pieski 

Pan Sobieski miał trzy pieski, 

czerwony, zielony, niebieski. 

Raz, dwa, trzy, 

po te pieski idziesz ty. 

Raz i dwa, raz i dwa, pewna pani miała psa 

Raz i dwa, raz i dwa, 

pewna pani miała psa, 

trzy i cztery, trzy i cztery, 

pies ten dziwne miał maniery. 

Siedzi kotek koło krzaka I się gapi na ślimaka 

Siedzi kotek koło krzaka 

I się gapi na ślimaka. 

Raz, dwa, trzy, wychodź ty! 

Jak nie wyjdziesz, będzie draka,  

Kotek wtedy zje ślimaka. 

Siedzi zajączek na grochowej miedzy 

Siedzi zajączek na grochowej miedzy, 

my się kłaniamy a on sobie siedzi. 

Ty zajączku dobrze wiesz, 

i wybierzesz kogo chcesz. 
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