
 

Rymowane wiersze 

o zwierzątku domowym 
 

 

W moim domu na siódmym piętrze 

Mieszka labrador zwany Reksiem 

Jest on duży i przyjazny 

Kocha wszystkich i zabawy 

Gdy zbliża się godzina późna 

Najlepszy przyjaciel zasypia pod drzwiami 

I nie wpuszcza nikogo poza swoimi domownikami. 

Dawid N. 

 

 

Fado to mój piesek duży 

Do zabawy chętnie pomocą służy 

Rano bawimy się,  potem wieczorem  

Oglądamy bajki przed telewizorem 

Na spacery chodzimy chętnie 

Jaka pora roku nam to obojętne 

Razem jesteśmy od małego - 

Mam przyjaciela najlepszego. 

Wojciech Ś. 

 



Mam pytanie: 

Co za zwierz robi kupki, sika też? 

Cztery łapki, ząbki beż 

Biega, szczeka, wołam - leż! 

Babcia krzyczy: 

- Jeść się śpiesz! 

I obiadku lepiej strzeż! 

Bo ten Hanter kradnie, wiesz? 

Oliwia W. 

 

Mój pies wabi się Niko 

Wzięliśmy go „znikąd” 

To najlepszy przyjaciel człowieka 

Zawsze na mnie przy bramie czeka 

Kocha mnie i ja jego też 

Na przyjaciela najlepszy pies 

Mateusz P. 

 

 

W klatce jak pokój długa 

Siedzi moja papuga 

Stroszy piórka na grzędzie 

Pełno zawsze jej wszędzie 

Kolorowa niczym tęcza 

Jest piękna - mama zaręcza. 

Krzysztof R. 

 

 



Mój chomik przemierza świat 

Zajmie mu to dwieście lat 

Zajrzy tu, pójdzie tam 

Wszędzie dojdzie, drogę zna! 

Zofia Wilga 

 

Poszedłem raz do schroniska 

Po mego pieska - Boryska 

Psiak ten był małym urwiskiem 

Z czarnobiałym pyszczkiem 

Oprócz tego był mały i chudy 

I nie lubił swojej budy. 

Bawiliśmy się w aportowanie 

I pies wpadł wtedy na pranie 

Lecz mama się nie złościła 

Bo pieska też polubiła 

Mamy razem przygód wiele 

Jak prawdziwi przyjaciele. 

Filip P. 

 

Poznałam raz Bellę. 

Bella to szczeniaczek, 

 dobrze, że nie goni kaczek. 

Bo jakby je z godzinkę pogoniła 

Szybko by się znudziła 

A jakby ją podziobały 

Problem byłby już niemały 

Bella czarno jest brązowa 



Czasem się pod ławkę chowa 

Gdy chce pospać, tam się skrywa 

No i w cieniu odpoczywa 

Bella ma brata bliźniaka 

Roki - to rozrabiaka 

I choć widuję się z Bellą tylko w wakacje 

To bardzo ją kocham i chyba mam rację! 

Zuzanna G. 

 

Kot Filemon łobuz mały 

Już od rana robi wygibasy 

Wyskakuje to na meble 

Licząc na oklaski wielkie 

Siedząc tam na górze 

Sprząta swym ogonem kurze. 

Zaraz potem niespodzianie  

Wylał mleko na dywanie 

Mało było, kończąc psoty 

Zrysował pazurami schody 

Mimo jego zachowania 

Kocham tego małego drania! 

Jakub G. 

 

Jestem Kuba, mam dwa koty, 

Które lubią różne psoty 

Mietek, Beret - tak się wabią 

Często się ze sobą bawią 

Przychodzą rano do mojego pokoju 



I nie dają mi spokoju 

Do pudełek się chowają 

Przed odkurzaczem uciekają 

Mruczą, miauczą i gadają 

Mojego tatę czasem po imieniu wołają 

Takie oba są zabawne 

Czy je lubię? Kto odgadnie? 

Jakub S. 

 

Najpierw imię potem klatka 

Teraz chciałabym zwierzaczka 

Mój chomiczek lubi spanie, 

Lubi biegać, je śniadanie. 

Chociaż czasem jest nieznośny 

To go lubię, bo jest radosny. 

Futerko ma mięciutkie, bo go głaszczę co minutkę 

Kręci się na kołowrotku 

Często sypia w swoim domku 

Przechodzi przez tunele 

Ze swej miski je niewiele. 

Anna F. 

To mój pupil Lola 

Jest ze mną od przedszkola 

Lubi uciekać, biegać, skakać 

Jest zwinna, sprytna szybka 

Uszka duże, nosek mały 

Łapki krótkie, prążkowane jak panterka 

Dawid F. 



 

Filemon to mój mały kotek 

I lubi robić dużo psotek 

Wszyscy w domu go kochamy 

To jest nasz łobuzem mały 

Mamy go już cztery lata 

Nie widzimy poza nim świata 

Wita mnie, jak wracam ze szkoły  

I jest przy tym bardzo wesoły. 

Maja B. 

 

Baronek Teddy 

To mój króliczek Freddi 

Bobki robi wszędzie 

Co to będzie! 

Mocno kocham go  

A on uwielbia to 

Bo mam króliczka swego 

Nie chcę żadnego innego! 

Laura C. 

 

Wiersze Zuzanny F. 

Ruch i ochłoda 

Chcesz się ruszać I ochłodzić? 

Ja ci powiem co masz robić! 

Jeśli tylko chcesz to może 



wybierz się nad chłodne morze. 

A wy drogie panny 

wskakujcie do  wanny. 

Zresztą jaka jest różnica, 

Gdy używa się prysznica? 

Jeśli  chcesz wyjść na powietrze, 

ochłódź się na chłodnym wietrze. 

Bo gdy nie używasz wody 

także możesz się ochłodzić. 

 

U Babci  

U babci w łazience 

Mam luksusy dookoła, 

Bo dywanik jest mięciutki, 

wokół ciepła jest podłoga. 

Prysznic łatwy do obsługi, 

bardzo mała łazieneczka. 

Jedna się osoba mieści,  

dwie czy trzy już się nie wcisną 

To uroda jest łazienki. 

Chodź to bardzo krótki wierszyk, 

chyba nikt mi nie zaprzeczy, 

że choć mała jest łazienka 

dużo mieści się tam rzeczy. 

 

 



Dzień pluszaków 

Wszyscy na fotelu siedzą 

Się nie smucą i nie jedzą. 

Na górze żabcia a pod nią Grosiulek 

Wszyscy tam się przytulają czule. 

Asia koło piesia i lwa w mych gatkach, 

Kubusia-zebry i misia w szmatkach 

Potem piesek jest w gumeczkach jakich mało 

Wszyscy na fotelu siedzą i się uśmiechają. 

 

Dziki Kocur 

Idzie sobie dziki kocur puszysty jak mały kotek. 

Idzie sobie, nie ma domu, ktoś go nazwał „kotek-psotek”. 

Staruszek dziki kot nie wyprawia żadnych psot. 

Chętnie je kiełbaskę i wchodzi na płot. 

Buszuje w lodówce, głowę do niej wkłada, 

Wącha i ogląda, niczego nie zjada. 

Na sumieniu ma tylko  jedną psotę, 

Przychodzi na kiełbaskę nawet w wielką słotę. 

Pomimo tego serce ma złote. 

 

 

 

 


