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„ Człowiek jest istotą bawiącą się, a cała nasza kultura ma charakter zabawy” 
- J. Haizinga. 

 
Od zawsze każdą grę czy zabawę dziecięcą poprzedzały wyliczanki, czyli rymowane 
wierszyki, wykonywane w celu wskazania wśród uczestników jednej osoby, która 
realizować będzie określoną czynność.  Wygłaszane były w różnych okolicznościach 
na polach, podwórkach, w chatach, szkołach i na placach zabaw, czyli wszędzie tam, 
gdzie były obecne dzieci. Ustawiały się one najczęściej w kole i rytmicznie 
skandowały rytmiczną formułkę, (wypowiadały jakieś słowa rytmicznie, oddzielając 
sylabę od sylaby) akcentując silnie pierwszą sylabę wyliczanki, bacznie obserwując, 
na kogo wypadnie ostatnia sylaba wypowiadanego tekstu.  
Bardzo często tekst ten bywa niezrozumiały czy niedorzeczny, ale na tym polega 
jego niezwykłość i magia. W symbolice wyliczanek doszukać się można również 
zdarzeń historycznych, obyczajów czy obrzędów. Dzieci wybierały je przypadkowo, 
jako rzecz niezbędną do rozpoczęcia danej zabawy, nie doszukując się znaczenia 
danej formuły. Jednakże bardzo często zdarzało się , że tekst wyliczanki nawiązywał 
do zabawy, która po niej następowała czy wyznaczał zadanie, które uczestnik miał 
wykonać. 
 
Wymienione poniżej wyliczanki pochodzą z różnych regionów naszego kraju. 

    

WYLICZANKI, RYMOWANE WIERSZYKI: 
 

1.  
Ele mele hyc, gdzie się mamy kryć, 
czy pod słomę, czy pod dach, 
wszędzie mamy strach! 

2.  
Idzie rak, idzie rak 
czasem naprzód, czasem wspak. 
Idzie rak nieborak 
jak uszczypnie, będzie znak! 

3.  
Idzie myszka do braciszka. Tu zajrzała, tu wskoczyła,  
a na koniec ….TAM się skryła !!! 
4.  
Stara ślepa Ciuciubabka, po omacku chodzi 
Szuka poczciwego dziecka, co ją oswobodzi. 
Ciuciubabko, chodź tu bliżej, bardzo Cię prosimy. 
Zgadnij kto to? Powiedz kto to? 
To Cię wnet zwolnimy !!! 
 

5.  
Tere fere kuku, strzela baba z łuku, 
wystrzeliła, nie trafiła, tylko huku narobiła. 
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6.  
Deszczyk pada, słonko świeci 
Czarownica masło kleci 
Ukleciła, postawiła 
Przyszła świnia wywróciła.  
Raz, dwa, trzy – gonisz ty. 
7.  
Na wysokiej górze rosło drzewo duże, 
nazywało się apli papli blite blau. 
A kto tego nie wypowie, 
ten nie będzie z nami grał! 
8.  
Chodzi lisek koło drogi 
Nie ma ręki ani nogi, 
Kogo lisek przyodzieje, 
Ten się nawet nie spodzieje. 

9.  
Idzie wąż wąską dróżką 
nie porusza żadną nóżką 
poruszałby gdyby mógł 
lecz wąż przecież nie ma nóg! 

10.  
Jedzie, jedzie pan, pan, 
na koniku sam, sam. 
Za nim jedzie chłop, chłop, 
na koniku hop! hop! 
Jedzie, jedzie ba-ba  
i z konika spa-da! 

11.  
Koło, koło młyńskie, 
za te cztery ryńskie. 
Koło się nam połamało, 
cztery ryńskie kosztowało, 
a my wszyscy: BĘĆ !!! 
 
złoty ryński, gulden-  srebrna moneta austriacka w latach 1559–1857, od 1753 jednostka monetarna 
Austrii. 
 

12.  
Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek  
Na kogo wypadnie, na tego bęc. 
13.  
Rąbał, rąbał siekiereczką 
Narąbał szesnaście 
Jeśli państwo nie wierzycie, porachować każcie 
Raz, dwa, trzy wychodź ty. 
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14.  
Aniołek, fijołek, róża, beż  
Konwalia, balia, wściekły pies.  
Aniołek, fijołek, róża, bratek,  
Powiedz dzieweczko, ile masz latek?  
Raz, dwa, trzy – wychodź ty. 
15.  
Siedzi baba na cmentarzu,  
Trzyma nogi w kałamarzu,  
Przyszedł duch, babę w brzuch 
Baba w krzyk, a duch znikł. 
16.  
Jedzie pociąg do Krakowa,  
wyleciała z niego krowa, 
Wszystkie krowy pozostały  
i na tamtą plotkowały. 
17.  
Kipi kasza kipi groch, 
Lepsza kasza niż ten groch, 
Bo od grochu boli brzuch, 
A od kaszy brzuszek zdrów. 
18.  
Szła Marysia z fabryki, 
miała żółte buciki ( lub: trzewiki) 
I czerwoną sukienkę, 
z Mikołajem pod rękę. 
A Mikołaj wielki pan, 
kupił sobie fortepian, 
Lecz nie umiał na nim grać, 
wypił kawę poszedł spać. 
19.  
Siedzi dudek na desce 
Szyje buty Teresce 
Tereska się raduje, 
Nowe buty obuje. 
20.  
Zostawili skrzypki w lesie, 
Kto je znajdzie? .Ten przyniesie. 
I szukali, i płakali, 
A do domu iść się bali. 
Nie płacz, Bogu chwała, 
Jeszcze fujarka została ! 
Zobaczymy zaraz,  
kogo będzie chciała. 
21.  
Siedzi dudek koło krzaka, 
I się gapi na ślimaka. 
Raz, dwa trzy, 
Kryjesz Ty! 
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22.  
Na wysokiej górze, 
Rośnie drzewo duże, 
Nazywa się: Apli-papli-blite-blau. 
A kto tego nie wypowie 
Ten nie będzie grał. 
23.  
Jeden, dwa – Janek ma  
(lub: Kuba,Antek, wymienia się imiona uczestników zabawy) 
Trzy, cztery – smaczne sery. 
Pięć, sześć – spotkał Zosię, 
(lub: Gosię, Tosię , wymienia się imiona uczestniczek zabawy) 
Dziewięć, dziesięć- schował w kieszeń! 
24.  
Leży groch na talerzu, 
Jaki kolor sobie chcesz? 
Czy czerwony 
Czy zielony? 
Taki sobie bierz. 
25.  
Mknie po rzece mała łódka, 
W niej walizka jest malutka. 
Słoń w walizce śpi w tej łodzi, 
Kto nie wierzy, ten odchodzi. 
 

Zebrała: Grażyna Wołkowska 
 
 


