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Anna Zacharek
Czy róża kłuje? Czy kołdra ma puch?
Jak można to sprawdzić wie każdy zuch.
Czy szorstkie i twarde są różne przedmioty
dowiesz się używając... /dotyk/
Lasu szum, czy helikoptera lot?
Rzeki spływ, czy pioruna grzmot?
Wszystkie te dźwięki wraz z przelotem much
Rozróżnisz, gdy będziesz miał dobry... /słuch/
Zapachy są różne: ładne i brzydkie.
Są delikatne i też intensywne.
Żeby poczuć i rozróżnić je
trzeba używać zmysłu, jakim jest... /węch/
Jedni wolą jabłka, inni rodzynki.
Niektórzy robią miny jedząc cytrynki.
A ja wam powiem, że uwielbiam mak,
bo każdy ma swój ulubiony... /smak/
Jest milion kolorów, które malują świat.
Codziennie używamy nazw pięknych barw.
Czy w dzień, czy w nocy, czy zapada zmrok
do rozróżniania kolorów potrzebny nam... /wzrok/
Ludzie to bardzo ciekawe istoty,
do smakowania i dotykania pełne ochoty.
Patrzą, słuchają oraz wąchają
i ciągle coś nowego poznają.
Zawsze wpadają na super pomysły
i właśnie do tego potrzebne są... /zmysły/

Agnieszka Szczesiak
Zagadka rymowanka dla ucha:
kiedy piłka spada,
ja to słyszę.
Kto za to odpowiada?

Agnieszka Adamczyk
5 narządów zmysłu mamy,
zaraz wszystkie je poznamy:
Pierwszy narząd to jest ucho,
jak go zatkasz będzie głucho.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Słuch! Wiadoma sprawa!
Drugi narząd to jest oko,
widzisz wszystko w górę, dół, szeroko.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Wzrok! Wiadoma sprawa!
Trzeci narząd to jest nos,
on wyczuje każdy sos.
Dzięki niemu zapachy czujemy.
Jaki to zmysł? Węch!
Już dobrze wiemy!
Czwarty narząd do jedzenia,
buzia służy do mielenia
i poznajesz smaki nowe:
słodkie, gorzkie, no i słone.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Smak i wiadoma sprawa!
Piąty narząd to kończyny,
dzięki nim różne rzeczy robimy.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Dotyk! I wiadoma sprawa!
5 już zmysłów dobrze znamy,
teraz je przypominamy:
wzrok, słuch, zapach, dotyk, smak,
już to umie każdy przedszkolak.

Magdalena Skiba
Mamusia piękniejsza się czuje,
gdy je szminką pomaluje.
Babcia, Dziadzio radość mają,
gdy buziaczki im rozdają.
Gdy rozciągniesz je na boki,
wtedy uśmiech masz szeroki. /usta/
Razem 10 palców mają
i naprawdę się przydają.
Gdy malujesz i wycinasz,
czeszesz włosy, czy się wspinasz.
Dzięki nim kotka pogłaszczesz,
po spektaklu w nie zaklaszczesz. /dłonie/ręce/
Co dzień je otwierasz z rana
mimo, że jesteś zaspana.
To przez nie patrzysz na świat,
czy masz 5 czy 10 lat.
Bardzo dużo dzieciom dają,
dzięki nim książki czytają. /oczy/
Czuły jest on niesłychanie,
wywącha, co zjesz dziś na śniadanie.
Wszystkie zapachy rozpozna na świecie,
lecz gdy jesteś chory katar z niego leci. /nos/
Z jednej i z drugiej strony głowy,
jak muszelek dwie połowy.
Gdy zarządzę w domu ciszę,
każdy szmer nimi usłyszę.
Gdy muzyka skoczna leci,
dzięki nim słyszą ją dzieci. /uszy/

Anna Rudna
Co to za narząd, który pozwala
widzieć nam z bliska, widzieć nam z dala? /oko/
To dzięki niemu wyczuwasz zapach,
oddychasz oraz czasem masz katar. /nos/
Dzięki niemu słyszysz wszystko,
nawet to – co nie jest blisko. /ucho/
Jest to narząd taki,
który pozwala wyczuć Ci smaki. /usta/
Dzięki nim dotykamy, poznajemy świat,
możemy określić przedmiotów kształt.

Anna Anik
Są niebieskie lub zielone,
czarne, szare lub brązowe.
Dzięki nim widzimy dobrze
wszystko, co jest kolorowe.
W świecie, który nas otacza
bardzo wiele jest odcieni.
One widzą barwy tęczy
i przeróżnych światłocieni. /oczy/
Gdy dotykasz nimi czegoś,
czujesz wiele różnych rzeczy:
coś jest szorstkie, ciepłe, miękkie,
zimne, śliskie lub kudłate,
maciupeńkie albo wielkie,
gładkie, duże, bądź mechate.
Czasem raz wystarczy dotknąć
i wiesz, co to. Lecz czasami…
Warto się przytulić mocno
i pogładzić je… /palce/
W kuchni coś przepięknie pachnie,
a ja siedzę na dywanie.
Niuch, niuch, czuję coś pysznego…
naleśniki na śniadanie!
Hihi, Ciapek mnie łaskocze,
śmieję się radośnie w głos,
bo na szyi, twarzy, stopach
czuję mokry, zimny… /nos/
Raz się śmieją, a raz płaczą,
robią różne śmieszne miny.
Co grymasy owe znaczą?
Nimi jemy i mówimy. /usta/
Wiemy, gdy ktoś zaszeleści,
chrząknie, parsknie, ziewnie, westchnie.
W głos zaśpiewa lub obwieści,
że za oknem śnieżek prószy.
Bajkę nam opowie pięknie.
Wszystko słyszą nasze… /uszy/

Agnieszka Wojas
Czy jest słodkie, czy też gorzkie,
może słone – czy ktoś wie?
Zmysł ten zawsze to rozpozna.
Jak to zrobić? On to wie! /smak/
On prowadzi cię przez świat,
rozpoznaje każdy kwiat.
Każdy szczegół dostrzec może,
drogę wskaże i pomoże. /wzrok/
Miękkie, twarde, gładkie, szorstkie –
kto rozpozna, jakie jest?
On ci powie to dokładnie,
w tej dziedzinie specem jest. /dotyk/
Jest taki zmysł, który posiadasz,
co rozpoznaje smród oraz zapach.
On cię wprowadza w świat aromatów,
brzydko lub ładnie pachnących klimatów. /węch/
Głośno, cicho, może ciszej…
Czy to hałas? Jak to jest?
Zmysł ten powie co dokładnie,
nie pomyli przecież się. /słuch/

Katarzyna Wioska
Sterczy sobie na środku buzi
i do wąchania ci służy.
Wciągnij powietrze raz i dwa –
rozpoznasz, jaki coś zapach ma. /nos/
Jedno prawe, drugie lewe,
gdy zechcę mrugną do ciebie.
Gdy się na boki rozglądam,
to świat nimi oglądam. /oczy/
Służą do mówienia,
służą do śpiewania,
są bardzo potrzebne
do potraw smakowania. /usta/
Czy nadstawisz prawe,
czy nadstawisz lewe,
na pewno usłyszysz,
co mówię do ciebie. /ucho/
Czy coś twarde jest, czy miękkie?
Jeśli sprawdzić chcesz, musisz tego dotknąć.
Czym dotknąć? Czy wiesz? /ręka/

Hanna Górna
Smak niejeden rozpoznają,
słodkie, słone dobrze znają.
Czy jest kwaśna ta kapusta
to poznają moje...
Podotykać chce wszystkiego,
i twardego i miękkiego.
Puszek miękki, twardy słoń.
To rozpozna moja...
Wszystkie nutki dobrze słyszy,
pozna nawet piski myszy.
Twój bzyk słyszy, mała mucho,
moje własne, czujne...
Zapach każdy on poczuje,
czy coś pachnie, czy się psuje.
Czy to fiołek jest, czy wrzos,
to poczuje właśnie...
Widzi wszystko doskonale
i kolory rozpoznaje.
Na mej głowie jest wysoko
moje własne, bystre...

Elżbieta Czajewska
Zobaczy mamę, zobaczy tatę,
łąki i kwiaty, nisko zwierzęta,
niebo wysoko Twoje zawsze bystre... oko.
Dźwięk ulicy, ptaków śpiew, morza szum,
głosy ludzi – wielki tłum.
Jesteś mały zuch,
rozpoznasz je, gdy wytężysz... słuch.
Słodki cukier, gorzki pieprz,
sól jest słona, dobrze wiesz.
Jak smakuje Ci cytryna,
pokazuje Twoja mina.
Zapach lasu, kwiatów woń.
Dym z komina, gdy się snuje,
wszystko to Twój... nos wyczuje.
Ciepły z mleczkiem będzie kubek,
twardy, śliski będzie lód,
a okrągła piłka miękka.
Zamknij oczy, poznasz co to,
gdy to dotknie Twoja ręka.

