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ŁAMAŃCE  JĘZYKOWE HISZPAŃSKIE 

 

Łamańce językowe to trudne zdania do wypowiedzenia. Trudność wynika z 
zagęszczenia dźwięków o podobnej, mylnej wymowie. Jest to tak zwana gra 
słów. 

Łamańce powstały po to, aby wspomagać prawidłową wymowę u dzieci i nie 
tylko. Świetnie można się przy nich bawić. Każdy może z nich skorzystać. Uczą 
zapamiętywania i dobrej dykcji. 

Spróbuj odczytać: 

Poziom trudności jest zróżnicowany. 

 Mi mamá me mima mucho  Moja mama bardzo mnie rozpieszcza 
 
 
 

 Poquito a poquito Paquito empaca 
poquitas copitas en pocos paquetes. 

 

Krok po kroku, Paquito pakuje kilka 
paczuszek w kilka paczek 
 

 Tres tristes tigres tragaban trigo en un 
trigal  

Trzy smutne tygrysy jadły na polu pszenicę 

 Pancha plancha con cuatro planchas. 
¿Con cuántas planchas plancha 
Pancha?  

Pancha prasuje czterema żelazkami. Iloma 
żelazkami prasuje Plancha? 

 Cuando cuentes cuentos, cuenta 
cuántos cuentos cuentas; porque si no 
cuentas cuántos cuentos cuentas, 
nunca sabrás cuántos cuentos sabes 
contar  

Kiedy opowiadasz opowiadania, licz ile 
opowiadań opowiadasz; bo jeśli nie liczysz, 
ile opowiadań będziesz opowiadać, nigdy nie 
będziesz wiedzieć, ile masz opowiadań 

 ¿Cómo quieres que te quiera si el que 
quiero que me quiera no me quiere 
como quiero que me quiera?  

 

 

Jak chcesz, żeby cię kochać, jeśli ten co chcę 
żeby mnie kochał mnie nie kocha jak ja chcę, 
żeby mnie kochał? 
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 El arzobispo de Constantinopla se 
quiere 
desarzobispoconstantinopolitanizar  y 
el arzobispo que lo 
desarzobispoconstantinopolitanice 
buen 
desarzobispoconstantinopolitanizador 
será  

Arcybiskup Konstantynopola chce zostać 
biskupem i pozostać upolitycznionym, a 
arcybiskup, który go rozwinie, zawsze będzie 
dobrą demokracją. 

 Compadre de la capa parda, no 
compre usted mas capa parda, que el 
que mucha capa parda compra, 
mucha capa parda paga. Yo que 
mucha capa parda compré, mucha 
capa parda pagué. 

Towarzyszu brązowej peleryny, nie kupuj 
więcej brązowej peleryny, gdyż ten, kto 
kupuje brązową pelerynę, płaci dużo za nią. 
Kupiłem pełno brązowej peleryny i 
zapłaciłem dużo za brązową pelerynę. 
 

 


