
Zagadki i wierszyki 

Rozwiążcie zagadki i poćwiczcie język.  

Książek tutaj znajdziesz bez liku, 

o pięknych królewnach i czarowniku. 

Swą przygodę z nimi zaczynasz, 

kiedy nad książką głowę pochylasz. 

 

Nieprzeciętny to kolega, bo wysłucha i doradzi, 

więc jak brata go szanuję i z radością wypatruję. 

 

Pogoda to niezwykła, 

bo w sercu mym zakwita. 

Uśmiechem jest na twarzy 

z uczuciem pełnym marzeń. 

 

Każdy człowiek lubi długo sobie marzyć. 

Gdy o szczęściu myślisz, to masz go na twarzy. 

 

 

Bardzo ładna z niej dziewczynka, 

Uśmiechnięta u niej minka. 

Gdy dla babci leki niesie 

To spotyka wilka w lesie. 

Czy już wszystkie dzieciaki 

Wiedzą kto to taki? 

 

Odpowiedz na pytania - pierwsze litery odgadniętych haseł ułożą rozwiązanie zagadki! 

1. Sypie z nieba zimą. 

2. Leje się z kranu. 

3. Tańcowała z nitką. 

4. Lubi spędzać czas pod wodą, używa do tego specjalistycznego sprzętu (maski, butli 

tlenowej). 

5. Ochrania głowę dla bezpieczeństwa, na przykład podczas jazdy na rowerze. 

6. Możesz robić nim zdjęcia. 

7. Nazwa naszego kraju. 

8. Telewizora, komputera, telefonu - wyświetlają się na nim słowa i obrazy. 

9. Zwierzę, które zazwyczaj potrafi latać, mieszka w gnieździe, ma pióra i ogon. 

10. Są w nim ławki, drzewa i alejki. 

11. Papuga, której nazwa składa się tylko z trzech liter. 
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Żywot ptaków i zwierzaków 

 

Szosą trzy szczygły szły, 

Szary szarak był szalenie zły, 

Żaby skrzeczały, aż szyby drżały, 

Szybkonogi ślimak poszedł na grzyby, 

W trzcinach świerszcz rzępolił smutnie, 

czarne szczypawki szczypały okrutnie. 

Trzmiel w czynele strasznie grzmocił 

szaleńczo żwawy szlagier szkocki.  

Ptaszyny ćwierkały przenikliwie,  

czapla i żuraw tańczyli tkliwie, 

Krzykliwie wrzeszczał kos 

Przez zakatarzony nos. 

 

Żabożona i żabomąż 

 

Zażądała żółta żołna 

żeby trzmiel żądłem drążył czółna, 

aby żwawy żonkoś żaby 

przepłynął grzęzawisko bez żenady. 

Chociaż rzadko, ale zdarzyć się może, 

że dla żonkosia rzeczka to morze 

i żabomąż na wieczerzę zdążyć nie może. 

A każda żabożona żąda od męża 

by czasu na mrzonki nie zmitrężał. 

Żal czasu i trwonić go grzech 

Żołnę prześladuje więc pech 

 

Dżdżownica – mistrzyni 

 

Bożenka, dżdżownica mała 

Przez trzy dżdżyste dni myślała 

Aż wydrążyła w grządce grząskiej 

Trzy korytarze szerokie i cztery wąskie. 

Drżąc z przejęcia do celu przybyła 

Bo mistrzynią drążenia była.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


