
W tym tygodniu zapraszam do rozwiązania kilku zagadek o zwierzętach. 

Rozwiązywanie zagadek to dobre ćwiczenie rozwijające naszą wyobraźnię. 

Możemy także wzbogacić swoją wiedzę o otaczającym nas środowisku przyrodniczym.  

Poproś mamę o odczytanie zagadek.  

1. Szczeka, merda ogonkiem i cztery łapy ma, 

więc pewnie wiesz, że na myśli mam... (psa) 

 

2. Ma duże oczy, miauczy i w głowie mu psota, 

czy już wiesz, że chodzi mi o... (kota) 

 

3. W piórka ozdobne, śpiewają, 

w gałęziach drzew ich igraszki. 

Ty już wiesz, że są to... (ptaszki) 

 

4. Królem zwierząt jest, w Afryce mieszka. 

Boi się go każdy roślinożerny koleżka, 

Gdy na niego zapoluje, poleje się krew, 

a ty już wiesz, że ten drapieżnik to... (lew) 

 

5. Ma długie nogi i szyję, i skórę w łatki. 

Zajrzy do najwyższego okna każdej afrykańskiej chatki. 

Jej nazwa rymuje się z "szafa", 

więc już wiesz, że to... (żyrafa 

(6) Mam dzieci w paski, ale nie jestem zebrą. 

Ryję w ziemi, ale nie jestem ryjówką. 

Mieszkam w lesie, a moim przysmakiem są żołędzie. 

 

A teraz trochę trudniejsze zagadki. 

1. Bóbr 

Mam futro i płaski ogon jak płetwa. 

Pływam jak ryba i mam zęby mocne jak siekiery. 

Buduję tamy, a mój dom nazywa się "żeremie". 

 

2. Wilk 

Jestem podobny do psa, ale nim nie jestem. 

Choć mną straszą, unikam ludzi. 

Mam futro, zęby, a moja rodzina to wataha. 

 

3. Jeż 

Zasypiam na zimę w kopcach liści. 

Latem śpię w dzień, a w nocy buszuję. 

Gdy się bronię, zwijam się w kolczastą kulkę. 

 



4. Kruk 

Jestem jednym z najmądrzejszych ptaków. 

Z białymi piórami jestem symbolem czegoś bardzo rzadkiego 

Tak naprawdę mam czarne pióra i kraczę. 

 

5. Sroka 

Jestem czarno-biała. 

Śmiesznie fruwam: podlatuję i spadam, podlatuję i spadam. 

Czasami ukradnę jakąś błyskotkę. 

Myślę, że udało Ci się rozwiązać wszystkie zagadki. 

Poproś mamę i wspólnie poszukajcie w internecie ciekawostek o zwierzętach. 

To bardzo interesujące. 

Mam dla Ciebie jeszcze jedną propozycję ciekawej zabawy 

Weź teraz kartkę z bloku rysunkowego i namaluj jedno z odgadniętych zwierzątek. 

Pamiętaj, aby namalować jak najwięcej charakterystycznych szczegółów. 

Poproś mamę o zrobienie zdjęcia pracy i odesłanie jej na mojego służbowego maila 

jalowska.sp6@gmail.com.  

Życzę miłej zabawy i czekam na Twoją pracę 


