
Warsztaty dziennikarskie – 16.04.20202 – 1 godz. 

Temat spotkania: Wiosenne rymowanie. 

Cel edukacyjny:  

- uwrażliwienie na piękno budzącej się do życia przyrody i zachodzące zmiany nie tylko w przyrodzie, 

- kształcenie umiejętności literackich,   

- doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa,  

- rozbudzanie kreatywności oraz poczucia własnej wartości  

 

Wiosna jest tym okresem, kiedy w przyrodzie zachodzi wiele zmian, które również w znaczący sposób 

wpływają na nasze życie, samopoczucie i ogólne funkcjonowanie.  Dłużej świeci słońce, noc jest 

coraz krótsza, jest coraz cieplej, rośliny zaczynają wypuszczać liście i kwiaty, trawa się zieleni, ptaki 

śpiewają. Jednym słowem jest jakoś weselej. 

Chciałabym aby w kwietniowym wydaniu naszej szkolnej gazetki można było przez pryzmat 

napisanych przez Was rymowanek zobaczyć  piękno wiosny.  

Zapraszam Wszystkich do wiosennego rymowania – czekam na Wasze prace -  

radziszowmat@gmail.com  

 

Kilka podpowiedzi: Jak pisać rymowanki – źródło www.kluskaj.pl/jak-pisac-rymowanki/  

1. Przydałby się temat 

Nieraz rodzi się w bólach, nieraz dopiero w trakcie pisania. Chodzi jednak o to, aby twój 

wiersz miał sens, jakieś przesłanie. Nie wiem skąd wzięło się przekonanie, że rymowanka to 

taki wesoły wierszyk dla dzieci, gorsza odmiana poezji, a więc tu zarzucę rymem, tam 

drugim, i gotowe. Błąd! A Tuwim czy Brzechwa? Wierszyki dla dzieci mają temat, a nawet 

więcej: często mają też morał. Nie musisz pisać dla najmłodszych, ale zadbaj o to, by twoje 

pisanie było rzeczywiście o czymś. 

2. Rymuj z głową 

Wystarczy wejść na pierwszy lepszy portal pisarski tudzież blog z twórczością tzw. literacką, 

żeby stwierdzić, że wielu piszących ma tę przypadłość, iż rymują bez zastanowienia. Czyli 

byle jak. To nie jest obojętne czy w pierwszej strofce będzie rymowanka, a w drugiej wiersz 

biały. Zdecyduj się i bądź konsekwentny.  Ale kwestia rymów to jeszcze kilka innych kwestii, 

np. 

3. Pamiętaj o rytmie 

Twój wiersz nie musi być regularny. Nie musi mieć tyle samo sylab w każdym wersie. Nie 

jesteś zobowiązany do stosowania tym podobnych sztywnych ram. Ale to nie znaczy, że 

można całkiem olać rytm. Kiedy piszesz, zastanawiasz się jaki rym byłby stosowny, 

przeczytaj sobie cały fragment na głos, wsłuchaj się w niego (możesz się nawet nagrać i 

potem odsłuchać, by się do niego trochę zdystansować). Będziesz słyszał, kiedy, by wiersz się 

rymował, nadszarpnąłeś rytm. Warto wtedy pomyśleć o zmianach, chyba że rytm poszarpałeś 

celowo, bo np. jeszcze lepiej oddaje to sytuacje opisaną w wierszu (chociażby rozchwianie 

emocjonalne podmiotu lirycznego). Na koniec przeczytaj cały utwór (warto też uczynić to 

kilka dni później, kiedy już ostygnie się z ekscytacji, że się coś stworzyło i nagle zaczyna się 

widzieć niedostatki, które dotąd były niejako ukryte). 
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4.Omijaj utarte zwroty 

To dotyczy rymów, ale nie tylko. Przede wszystkim staraj się znaleźć mniej banalne rymy niż 

kwiat – lat czy sen – len. Jeżeli masz problem, żeby znaleźć rym do jakiegoś słowa, może ci 

w tym pomóc wyszukiwarka rymów. Sama czasami z niej korzystam, kiedy głowa nie chce 

już współpracować. Poza tym w całym wierszu unikaj takich wytartych i nic nie mówiących 

słów, jak miłość, serce, śmierć, anioł itede, itepe. Tego się aż nie chce czytać. Podobnie 

odrzucają mnie również nawiązania do mitologii czy Biblii. Przecież to już było miliard razy. 

Pomyśl chwilę i… 

5. Bądź kreatywny 

Ty piszesz, ty kreujesz. To jest właśnie w tym wszystkim najfajniejsze. Stwórz coś, co będzie 

jakieś. Zabawne albo mrożące krew w żyłach. Może to być rymowanka, którą przeczytasz 

później synowi, a on dzięki niej nauczy się czegoś o życiu. Może też być to wiersz, którego 

drugie dno będziesz znał tylko ty. Albo nikt. Ale wszyscy będą się dobrze bawili, wymyślając 

do niego nowe interpretacje. Wybór należy do ciebie. 

Do wprawy nieraz dochodzi się latami. Ćwicz więc i nie zniechęcaj się! Chętnie 

przeczytałabym jakąś dobrą rymowankę. 

 

http://www.rymer.org/

