
Zagadki dla Świetliczaków 
KIM ZOSTANĘ, GDY DOROSNĘ? 

Najpierw mówi, opowiada, 

bo słuchaczy swych posiada. 

Do tablicy potem wzywa, wiesz, 

jak pan ten się nazywa? 

❖  

Czy słońce świeci, 

czy deszcz zacina, 

u niego zawsze poważna jest mina. 

Zawsze z uwagą porządku pilnuje, 

z lizakiem w dłoni ruchem kieruje. 

❖  

On równo ostrzyże 

i modnie uczesze. 

Gdy ładnie wyglądam, 

to bardzo się cieszę. 

❖  

Co to za lekarz 

na pacjenta czeka, 

a pacjent że strachu 

na niego szczeka? 

 

DUŻE I MAŁE ZWIERZĘTA. 

Każdy dobrze o tym wie, 

że się królem zwierząt zwie. 

On nie nosi swej korony, 

z grzywy jest zadowolony. 

❖  

To największy kot na świecie, 

w pasy futro, wszyscy wiecie. 

Pływak z niego doskonały,  

w skokach także niezrównany. 

❖  

Na ulicy zwierzę malowane, 

z biało-czarnych pasów znane. 

Drugie konia przypomina, 

choć daleka to rodzina. 

❖  

Kuzyn świnki, w lesie żyje, 

pod dębami ziemię ryje. 

Ostre mu wystają kły, 

bać się możesz go i ty. 

 



W NICH SĄ SAME WITAMINY 

Z nazwy ptaka przypomina, 

lecz nie ptasia to rodzina. 

Jest owocem znanym tobie, 

z meszkiem skórkę ma na sobie. 

❖  

Na targu kupisz owoce w łubiance, 

z cukrem, śmietaną smakują Ance. 

A w moim ogródku grządki są dwie, 

kto ma ochotę, owoce z krzaczka rwie. 

❖  

Królik z chęcią całą chrupie, 

ty na obiad masz ją w zupie. 

Gruby korzeń, pomarańczowy, 

smaczny jest i bardzo zdrowy. 

❖  

Złoty kolor przybrała, 

gdy na słońcu dojrzała. 

Wykrzywiona twoja mina, 

kwaśna w smaku jest... 

 

 

SKRZYDLACI PRZYJACIELE 

Duża głowa, świetny wzrok, 

ptak poluje, gdy jest mrok. 

Mówią o niej "mądra głowa" 

rad udzieli wszystkim... 

❖  

Już wczesną wiosną ptak przylatuje, 

wysoko gniazdo swoje buduje. 

A Ty uciekaj, żabko kochana, 

kiedy w pobliżu zobaczysz... 

❖  

Czerwoną sukienkę kropki zdobiły 

i wiek owada Kasi wyjawiły. 

Teraz w promieniach letniego słonka 

do nieba wzleciała mała.. 

❖  

Pracowita niesłychanie, 

w żółte pasy ma ubranie. 

W kielichu kwiatka schowała się cała, 

gdy do koszyczka pyłek zbierała. 


