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 Proponuję Państwu miłą rozrywkę dla całej rodziny w formie zestawu zagadek 
o tematyce wiosennej i wielkanocnej. Zagadki są dobrze nam wszystkim znaną formą 
zabawy, które nie tylko zapewniają rozrywkę dla całej rodziny, ale mają również walor 
edukacyjny. Rozwijają dziecięcą wyobraźnię, wspomagają koncentrację, uczą analizowania 
wiadomości przekazywanych słownie oraz logicznego myślenia.  
 Oprócz samego odgadywania zagadek możemy także wykorzystać je w inny sposób. 
Można zaproponować dziecku czytanie ich, ilustrowanie treści, wyszukiwanie w teście 
wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Możemy uczyć też dziecko deklamacji, rozwijając 
w ten sposób pamięć i poprawną wymowę. 
 Na końcu znajdziecie Państw rozwiązanie zagadek. 
 
Życzę miłej zabawy  
 

1. 
Jak się nazywa ta pora roku 

Co ściele dywan zielony wokół? 
2. 

Kura je zniosła, mama przyniosła. 
Ugotowała, dzieciom podała. 

3. 
Siejemy ją w ogródku,  

Gdy wiosna się zaczyna.  
Co jakiś czas kosiarką  
Należy ją przycinać. 

4. 
Ten prawdziwy na śniadanie  

Wychodzi na łąkę.  
Ten cukrowy raz do roku  

Ozdabia święconkę.  
5. 

To ogrodzenie potrafi rosnąć,  
Wypuszczać liście i kwitnąć wiosną. 

6. 
Z dużej chmury bywa mały,  

Z małej chmury – nigdy duży.  
By się schronić przed nim, możesz  

Parasolem się posłużyć.  
7.  

Kiedy deszcz zaczyna padać  
Wtedy szybko go rozkładam,  

Lecz gdy deszcz jest i huragan, 
On niewiele mi pomaga.  

8. 
Powiedz, co to za naczynie,  
Które właśnie z tego słynie,  

Że nim można choćby co dzień  
Podlewać kwiaty w ogrodzie?  

 
  



 

9. 
Ten śpioch smacznie sobie chrapie  

Od jesieni aż do wiosny.  
Gdy się zbudzi, po miód pszczeli  

Wszedłby i na czubek sosny.  
10. 

Choć porusza się kicając  
I wygląda tak jak zając,  

Ktoś go nazwał znacznie czulej,  
Jakby był maleńkim królem. 

11. 
Gdy po deszczu lub po burzy  

Znów wygląda słonko,  
Kolorowy łuk maluje  

Nad stawem lub łąką.  
12.  

Ma dziób czerwony,  
Czerwone nogi.  

Żaby czym prędzej  
Schodzą mu z drogi.  

13. 
Olbrzymia lampa,  

Co na niebie świeci.  
Na całym świecie  

14.I dla wszystkich dzieci.  
 

A kto dzień wydłuża,  
Mróz i śnieg wykurza,  

Rozśpiewuje ptaki?  
Wiesz już, kto to taki?  

15. 
Lata nad łąką piękny jak kwiat,  

Swoim kolorem zachwyca,  
I zapomina w mig cały świat,  

Że wcześniej była to gąsienica.  
16. 

Gdy spada z nieba  
Strugami wody,  
Cieszą się sady,  

Pola, ogrody.  
17. 

Swoim czerwonym dziobem  
Klekoce, nie pieje  

I wśród żab i ślimaków  
Wielki postrach sieje.  

18. 
Kiedy mam go spotkać,  

To parasol noszę  
I zakładam płaszczyk,  

A także kalosze.  
 

  



 

19. 
Maleńkie, puszyste, 

Gdy wrona je spłoszy, 
Wnet z piskiem się 

Kryją pod skrzydła kokoszy. 
20. 

Ma długie uszy, futerko puszyste.  
Ze smakiem chrupie sałaty listek. 

21. 
Co za oknem za harmider, 

Co za hałas taki? 
Do domków na drzewach 

Powróciły... 
22. 

Wiosną słyszysz jej kukanie, 
Je gąsienice na śniadanie. 

23. 
Śpiewa radośnie w polu o wiośnie. 

24. 
Jeszcze wszystko uśpione, 

Jeszcze nic nie rośnie, 
A on śnieg przebija 
I mówi o wiośnie. 

25. 
Co to takiego, odgadnij mój kotku, 

Są z wierzchu białe, a żółte w środku? 
Gdy je ugotować, dziwy się dzieją, 

Bo zamiast mięknąć, one twardnieją. 
26. 

Weselej jest na świecie, 
Gdy przychodzi miesiąc... 

27. 
Ten miesiąc krótko się nazywa, 

A cały świat zielenią się okrywa. 
28. 

Zobaczysz je wiosną, 
Gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futra mają. 
Jak się nazywają? 

29. 
Przyszła wiosna od lasku 
Z kluczykami przy pasku. 

A te klucze pachnące, 
Można znaleźć na łące. 

30. 
W brązowych kapturkach chowają się listki wiosną, 

A potem będą zielone, gdy trochę podrosną. 
31. 

Choć zniosła ją bura kurka, 
Wygląda tak, jak laurka. 

Tkwi w wielkanocnym koszyku, 
Święconce dodając szyku. 

  



32. 
Ma skręcone rogi, 
Złotem malowane, 
Stoi z chorągiewką, 

Wśród barwnych pisanek. 
33. 

Myszek nie łowią, 
Ptaszków nie jedzą 

Te szare kotki, 
Co na drzewie siedzą. 

34. 
Ulepiła nad oknem  

Swego gniazdka połowę, 
A już ćwierka wesoło,  

Że mieszkanie gotowe. 
35 

Jak ten kwiatek się nazywa, 
Co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

36. 
Co buduje każdy ptak, 

By chować pisklęta, 
A tylko kukułka, 

O tym nie pamięta? 
37. 

Gdy się schowa za chmury, 
Świat staje się ponury. 
A weselej na świecie, 

Kiedy "śmieje się" z góry. 
38. 

Znajdziesz je w cukierni lub na wiosennej łące, 
Zanim się rozwiną w kwiaty kwitnące. 

39. 
Przybywa wczesną wiosną, 
Swym pięknym śpiewaniem 

Informuje radośnie, 
Że wiosna nastanie. 

40. 
Przeważnie jestem biały i na stole leżę. 
Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozwiązania zagadek: 

1. Wiosna 
2. Jajko 
3. Trawa 
4. Baranek 
5. Żywopłot 
6. Deszcz 
7. Parasol 
8. Konewka 
9. Niedźwiedź 
10. Królik 
11. Tęcza 
12. Bocian 
13. Słońce 
14. Wiosna 
15. Motyl 
16. Deszcz  
17. Bocian 
18. Deszcz 
19. Kurczęta 
20. Królik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Ptaki 
22. Kukułka 
23. Skowronek 
24. Przebiśnieg 
25. Jajka 
26. Kwiecień 
27. Maj 
28. Bazie 
29. Pierwiosnki 
30. Pąki 
31. Pisanka 
32. Baranek 
33. Bazie 
34. Jaskółka 
35. Tulipan 
36. Gniazdo 
37. Słońce 
38. Pączki 
39. Skowronek 
40. Obrus  


