
„Jeszcze oczyszczę szczaw z perzu” 

Dla dziecka utrwalającego wymowę głosek szumiących (sz, ż cz, dż), tytułowe zdanie 

jest niewątpliwie trudne od strony artykulacyjnej. Jednak okazuje się, że dzieci (a czasami 

również rodzice) nie wiedzą jak wygląda szczaw i pospolity chwast, jakim jest perz.  

Dlaczego o tym wspominam ? Otóż letnie miesiące sprzyjają spacerom i wycieczkom  

w bliższy czy dalszy plener. Wiąże się to z „dreptaniem”  po różnym podłożu, zatrzymywaniem 

wzroku na licznych, bardziej lub mniej atrakcyjnych „obiektach”. Może warto, w trakcie 

rodzinnych wypraw na łono przyrody, pokusić się o nazywanie wszystkiego co widzimy ? 

 

Krętą, żwirową dróżką podążamy w pobliże wąskiej, szemrzącej rzeczki o wdzięcznej 

nazwie Żabnica. W przydrożnym rowie żółte kaczeńce pochylają słoneczne kwiatuszki nad 

brudną wodą, pokrytą zielonym kożuchem rzęsy wodnej. 

 

To tylko dwa rozwinięte zdania, w których zawarte jest bogacenie słownictwa, utrwalanie 

artykulacji, rozwijanie sposobu wypowiedzi, skupianie uwagi na otoczeniu i, co chyba 

najważniejsze – dobra zabawa z rodzicami (dziadkami, rodzeństwem). Jeżeli dziecko już pisze, 

to kolejnym, rozwijającym ćwiczeniem będzie zapis wymyślonego tekstu, sprawdzenie, poprawa 

błędów jak też, ewentualne rozwinięcie wycieczkowej „myśli” w rymowance: 

  

Nas Żabnica nie zachwyca bo w niej puszek jest składnica. 

Puszki, worki i butelki to dla rzeczki kłopot wielki. 

Nie rechocze żabka w rzeczce gdyż wciąż marzy o ucieczce. 

Byle dalej od śmietniska – będzie szukać uroczyska. 

 

Tekst wierszyka oprócz rozwoju językowego zwraca uwagę dziecka na problem zaśmiecania 

naszego otoczenia. Mobilizuje do wyrażenia swojej opinii na temat ochrony przyrody a być 

może i wykazania inicjatywy w kwestii pozbierania przynajmniej niektórych śmieci i „nie 

dorzucania” własnych. 

Podobną tematykę porusza kolejna, trudna językowo rymowanka, która dodatkowo 

zwraca uwagę na błędy żywieniowe:  

 

Wśród skrzypów, pokrzyw i licznych chaszczy, żółciutki żuczek mieszkać ma zaszczyt. 

Zaszczyt ten żuczek zawdzięcza muszce, która mieszkanko odkryła w puszce. 

Puszkę zaś w krzaki rzucił Szczepanek – bo on od coli rozpoczął ranek. 

A torbę chipsów wyrzucił w rzeczkę, gdyż ze Szczepanka dziecko niegrzeczne! 

 

Nie tylko spacerowy relaks nastraja do rozmów o przyrodzie, otoczeniu – większość 

dzieci chętnie pomaga, na miarę swoich możliwości, w ogrodowych pracach. Sianie, sadzenie, 

wyrywanie chwastów, zbiór warzyw i owoców też bywa świetną, wszechstronnie rozwijającą  

zabawą na świeżym powietrzu. Kolorowe torebki po sianych warzywach i kwiatach to bezpłatna, 

atrakcyjna pomoc do nauki czytania, utrwalania poprawnej wymowy i pisowni. Przykładowo, 

taka trudna rzeżucha (i inne skomplikowane w zapisie i artykulacji wyrazy) może być szybko 

„opanowana” po zaaranżowaniu, nawet domowego ogródka: 

 

Dziś Żaneta posieje rzeżuchę lecz podłoże nie może być suche. 

Na obficie wilgotne waciki gęsto sypie nasionek punkciki. 

Teraz będzie doglądać ogródka bo historia rzeżuchy jest krótka. 

Szybko kiełki się wzbiją do słońca bo rzeżusze potrzeba gorąca. 



Dorośli często mówią, że obecnie dzieci uciekają od normalnych rozmów w medialny 

świat. Może temat nieciekawy? Brakuje interesującego kontekstu? Nie da się połączyć 

aktualnego problemu z mediami? Przy odrobinie kreatywności wszystko można „dograć”…. 

W ubiegłym tygodniu poruszenie wśród dzieciaków z sąsiedztwa wywołał nieznany 

„stwór” pływający w beczce z wodą. Początkowe przypuszczenia trzylatki, że jest to konik 

morski zostały rozwiane przez mobilnego tatusia innej dziewczynki, który szybko w telefonie 

zaprezentował zaaferowanemu towarzystwu, znalezionego przez Internet…..turkucia podjadka. 

Zielono, ciepło (nareszcie!), inspirująco. Jeżeli nie mamy polotu do dłuższych 

rymowanek to i tak: „niechaj z wiosną słowa rosną” sprzyjając rozwojowi i radości naszych 

maluchów. Natomiast o ciekawe, trudne i przezabawne rymowanki i wierszyki warto zapytać  

w bibliotece. 

  

A na koniec „w prezencie” jeszcze jeden z moich szumiąco-szemrzących wierszyków:  

  

Żaba żale żółwiowi, bo pociechy się pewnej spodziewa. 

Żółw życzliwie wysłuchał żałości. 

Potem ruszył skorupą ze żałości, gdyż nie poczuł do żaby litości. 

Czyżby żaby nie cieszy już życie? Przecież żebrać nie musi o świcie! 

Żegnam panią i życzę radości, dużo zdrowia, w żołądku sytości. 
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