
Zagadki, zagadki dla Jacka i Agatki! 
 

Dzieci bardzo lubią rozwiązywać zagadki. Sprawia im przyjemność 

wytężanie umysłu i podejmowanie prób dojścia droga dedukcji do prawidłowej 

odpowiedzi. A gdy jeszcze zostaną pochwalone po odgadnięciu zagadki, 

motywuje je to do dalszej pracy i zaciekawione, chętnie sięgają po kolejne 

wyzwania. 

Każda zagadka pobudza do myślenia, ponieważ stawia dziecku określone 

zadanie do rozwiązania. Jeśli jest to zagadka graficzna, to dziecko odkrywa 

znaczenie przenośne obrazów. Jeśli zagadka jest wierszowaną rymowanką, to 

dziecko słuchając jej, dokonuje analizy treści, a potem, odgadując ją, próbuje 

dopasować tą treść do wiadomości już posiadanych w swojej wiedzy, czyli 

dokonuje syntezy posiadanych informacji. Jeśli zagadka jest trudniejsza i 

wymaga zastanowienia się czy eliminacji kilku prawdopodobnych odpowiedzi, 

to dziecko tworzy hipotezy, gdy rozwiązanie nie przychodzi od razu. 

Na koniec, każda zagadka rozwija wyobraźnię i poszerza wiedzę o 

rzeczywistości. Jest ciekawym i bardzo lubianym przez dzieci sposobem na 

poznawanie i podsumowywanie nowych wiadomości. 

Poniżej proponujemy kilka zagadek związanych tematycznie z 

nadchodzącą porą roku – wiosną. Życzymy miłej zabawy we wspólnym 

odgadywaniu! 

 

Ptaszki ćwierkają wesoło 

i kwiatki kiełkują wokoło, 

nadchodzi pora radosna, 

bo właśnie zaczyna się… .(wiosna)  

 

Szarzeje i usycha wśród późnej jesieni, 

 a wiosną na łące znów się zazieleni. (trawa) 

 

Skrzydełka mam jak płatki, 

choć sam nie jestem kwiatem 

i nad kwiatami w słońcu 

wesoło fruwam latem. (motyl) 



 

Złośliwa panienka, 

w pasie bardzo cienka, 

leci, brzęczy z daleka, 

a każdy od niej ucieka. (osa) 

 

Pojawiła się niedawno pośród kwiatków, 

czerwoną łatwo dojrzysz wśród bratków,  

kropki jej błyszczą w promieniach słonka, 

ten owad nazywa się... .(biedronka) 

 

Gdy jest ciemna, to już wiesz, 

że lada moment spadnie z niej deszcz. (chmura) 

W czerwonych butach 

po mokrej łące człapie, 

uciekaj mała żabko,  

bo cię szybko złapie. (bocian) 

 

Widzisz je za dnia 

na pogodnym niebie, 

za to w dzień pochmurny, 

chmurka chowa je za siebie. (słońce) 

 

Bukiet kwiatów ma w rękach, 

zieloną ma sukienkę 

lekko stąpa po trawie, 

z motylkiem się bawi. (wiosna) 

 

Zobaczysz je wiosną, 

gdy na wierzbie rosną, 

srebrne futra mają, 

jak się nazywają. (bazie kotki) 

 

Spada z chmury na ziemię – kapu-kap, 

gdy tak się dzieje, parasolkę złap! (deszcz) 

 

Gdy niebo się chmurzy, 

a czasem w czasie burzy, 

pojawia się nagle jasny znak na niebie, 

musisz wtedy uważać na mnie i na siebie! (piorun) 

 

Szumi wokół nas, 

tam gdzie łąka, tam gdzie las, 

wieje w mieście też, 

co to jest, czy już wiesz? (wiatr) 



 

Rosną sobie, rosną 

bardzo wczesną wiosną, 

radość dla Beatki, 

to są pierwsze … . (bratki) 

 

Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną, 

a tę porę zwiemy … . (wiosną) 

 

Wiosną słyszysz jej kukanie. 

je owady na śniadanie. (kukułka) 

 

Kolorowe i pachnące, 

zakwitają wiosną. 

Można spotkać je na łące, 

w parku i w ogródku rosną. (kwiaty) 

 

Gdy bociany przylatują, 

jaką porę nam zwiastują. (wiosnę) 

 

Kiedy wiosna nastaje 

na łące lub w ogródku rośnie. 

do słońca fioletową główkę 

wystawia radośnie. (krokus) 

 

Mleczka nie piją, 

myszek nie jedzą, 

te szare kotki, 

co na drzewach siedzą. (bazie kotki) 

 

Mówią, że w nim, jak w garncu, 

nieustanna zmiana, 

słońce grzeje w południe, 

mrozek szczypie z rana, 

a do tego jeszcze 

przelatują deszcze. (marzec) 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 

ma długie nogi i dziób czerwony, 

dzieci się śmiały, gdy go witały, 

a żabki płakały przez dzień cały. (bocian) 

 

Chodzi polem słonko po zielonym życie, 

nad polem, nad łąką śpiewa ktoś w błękicie, 

głos perlisty niczym dzwonek, drogie dzieci to… . (skowronek) 



 

Nie ma lepszej lotniczki, ogon niczym nożyczki, 

lepi gniazdko pod strzechą, jest dla ludzi pociechą, 

w powietrzy kręci kółka, kto to taki? (jaskółka) 

 

Kolorowe i pachnące, 

czy w ogrodzie, czy na łące, 

zawsze chętnie je zbieramy, 

na bukiecik dla swej mamy. (kwiatki) 

 

Biała i twarda po rzece pływa, 

wrona ci podpowie, jak się nazywa. (kra) 

 

Ten kwiatek pod śniegiem się rodzi, 

daje ludziom znak, że wiosna nadchodzi. (przebiśnieg) 

 

Nie miauczą, nie drapią i nie piją mleka, 

na drzewie rosną, gdy zima ucieka. (bazie kotki) 

 

Brodzi po zalanej łące czerwonymi nóżkami, 

nigdy się nie zaprzyjaźni z zielonymi żabkami. (bocian) 

 

Gniazda nigdy nie buduje, 

dziuplę za to już szykuje, 

wiosną słyszysz jego stukanie, 

zjada korniki na śniadanie. (dzięcioł) 
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