
W ŚWIECIE ZWIERZĄT          01.06 – 05.06 

 

ZAGADKI  

Rozwiąż zagadki. Aby poznać ich rozwiązanie przejdź do ostatniej strony. 

Zwróć uwagę na pisownię nazw zwierząt.  

O zwierzętach 

Ma długie uszy, 

futerko puszyste.  

Za smakiem chrupie  

sałaty listek.  

……………… 

Ma dwa rogi 

i niestety  

nie pasuje 

do karety.  

…………….. 

Od kogo w borze, 

choć sto igieł nosi,  

żadnej kupić nie możesz,  

choćbyś bardzo prosił?  

……………… 

Gniazdko z błota lepi 

pod dachu okapem.  

Przylatuje wiosną,  

aby uciec latem.  

……………….. 

Mieszka wśród lasu, 

orzeszki zjada,  

w dziupli na zimę 

zapasy składa.  

………………. 

Nie ryba, a w wodzie żyje. 

Nie drwal, a drzewa ścina.  

Dom swój pod wodą kryje  

w leśnych gęstwinach.  

………………. 
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Choć posiada pancerz, 

wcale nie wojuje. 

Choć ma cztery nogi,  

wolno spaceruje.  

……………….. 

Chodzi znakomicie 

po ścianach i suficie.  

Dokucza nam w lecie. 

Czarna jest, jak wiecie.  

……………….. 

Już po lesie kuka, 

gniazdka sobie szuka.  

Jak znajdzie, podrzuca jajo  

- niech je inni wygrzewają.  

…………………. 

Kto najdłuższą szyję 

ma, 

z góry na nas 

spogląda? 

Masz ochotę spotkać 

ją?  

Wybierz się do zoo.  

…………….. 

Co roku o tej porze 

wybiera się za morze  

i co roku słowo daję 

na zimę znów zostaje.  

……………….. 

Choć nie ma słuchawek, 

białego fartucha,  

wszystkie chore drzewa  

jak lekarz ostuka.  

…………………. 

Podobna do węża, 

ale to nie wąż. 

Ogonem wywija.  

Uważaj! To...  

……………….. 

Albo bywa ptakiem -  

dużym, szaropiórym,  

albo wiadro ze studni 

wyciąga do góry.  

………………... 

Ja nie śpiewam jak kanarek, 

piórka moje zwykłe, szare.  

Zawsze po swojemu 

ćwierkam,  

do okienka twego zerkam.  

………………. 

Nie chodzą, lecz 

skaczą, 

nad stawem mieszkają. 

Gdy wieczór zapadnie, 

Na głosy kumkają.  

…………….. 

Ten łakomczuch nie na 

darmo  

chomikował w noże 

ziarno.  

W zimie swymi zapasami 

mógł posilać się czasami.  

……………….. 

Czarną maską kryje oczy, 

na wyprawy rusza w nocy.  

Za to we dnie siedzi w 

norze,  

bo go ktoś rozpoznać może.  

………………… 

Co to za panie 

mają pasiaste ubranie? 

Od nich słodki miodek 

na pewno dostaniesz.  

……………….. 

Białopióry ptak, 

naszej Polski znak.  

……………….. 

Z królową żyją w pałacu 

i wciąż zajęte są pracą.  

Igły przynoszą z lasu,  

nie robiąc przy tym hałasu.  

…………………. 
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Zabawa na dziś! 
 

 
 

 

ILE ZWIERZĄT SZŁO DO LASU? 
 

 

Prawidłową odpowiedź znajdziesz na końcu. 

https://www.akademiamozliwosci.com.pl/odpowiedzi-do-zagadek/odpowiedz-do-zagadki-bitwa-matematyki-z-jezykiem-polskim-2-0/


 

Zaszyfrowane zagadki o zwierzętach. 

Rozwiąż krzyżówkę z zagadkami wpisując w odpowiednią kratkę literkę, 

która jest zaszyfrowana. Podpowiedź do szyfru znajdziesz tabelce 1.  

Pytania do krzyżówki znajdziesz poniżej.  

Utrudnieniem jest to, że zagadki, które masz rozwiązać są zapisane w 

zmienionej kolejności. Musisz rozszyfrować kod, wpisać rozwiązanie do pustej 

krzyżówki i do tabelki 2 z zagadkami tak jak jest to podane na przykładzie. 

Powodzenia. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

WYKREŚLANKI 
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wilk   niedźwiedź  zając   sarna  lis  kuna  ryś  

żbik   sokół  orzeł 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

REBUSY 



 
 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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https://mamotoja.pl/pub/gry_i_zabawy/lamiglowki/polacz_cienie_zwierzatka.pdf
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 Rozwiązania zagadek: 

 
królik, wół, jeż 

jaskółka, wiewiórka, bóbr 

żółw, mucha, kukułka 

żyrafa, sójka, dzięcioł 

żmija, żuraw, wróbel 

żaby, chomik, borsuk 

pszczoły, orzeł, mrówki 

 

 TAK. Mysz ma dojście do sera. 

 Brakujący element to: A 

 Prawidłowe rozwiązanie to 4!  

Do lasu szedł 1 lis i 3 misie.  

Nie padła natomiast informacja, że wilki szły do lasu. 

Wiewiórki nie szły same – były niesione. 

Czy udało Ci się podać prawidłowe rozwiązanie? 

 

Dorota Krawczyk 

Źródło: Internet 


