Witajcie najmłodsi uczniowie naszej szkoły. W przerwach między zajęciami, zachęcam Was, do
rozwiązywania sobie poniższych zagadek. Jest ich ponad 100 myślę, że każdy znajdzie coś dla
siebie. Powodzenia!

Zagadki dla dzieci w wieku 8, 9 i 10 lat
lp.

Zagadka

1

Miły pan lub pani za ladą w aptece, sprzedaje ludziom
leki na receptę.

2

Las kocha szczerze. Zwierzętom dobrze życzy.
Ma zielony mundur. Bo to pan … .

3

Co to za żeberka, przy ścianie wiszące.
Co latem są zimne, a zimą gorące?

4

Co to za ludki? Na drzewach siedzą, myszy nie łowią,
ptaszków nie jedzą.

5

Unosi szybowce, popycha żaglowce. Obraca wiatraki
siłacz z niego taki!

6

Śnieg spadł i unosił się. Unosił się i wirował.
To rozszalała się … .

7

Brzuszek pękaty, fraczek czerwony, przyleciał do nas
z północnej strony.

8

Halo halo woła: do kabiny 3-ciej, proszę głośno mówić,
bo na linii Szczecin.

9

W jesieni się rodzą, z jednego wiele. Najsmaczniejsze są
pieczone w popiele.

10 Wietrzyk wiosnę niesie, ciepłe są już ranki. A za wioską w
lesie zakwitły … .
11 Śpiewa radośnie w polu o wiośnie.
12 O którym z warzyw, cukrownia marzy?
13 Skrzętni murarze murują, w ich murze ludzie smakują.
14 Na zagonie złota głowa, smaczne pestki w sobie chowa.
15 Gdy go trzesz, a potem jesz, to masz oczy pełne łez … .
16 Kto mieszkał w jamie tuż nad Wisłą i zionął ogniem
jak ognisko?
17 Dźwięczy pod niebem jak srebrny dzwonek.
Tak śpiewa mały,szary … .

Odpowiedź

18 Kiedy utraciła swe liście zielone. Zostały jej jeszcze
korale czerwone.
19 Mówimy o nich, że spać nie dają. Gdy w letnie noce,
pięknie śpiewają.
20 Pędzi po szynach potwór rozpędzony. Sieje złote iskry
i ciągnie wagony.
21 Dom pszczół i Ewa, to będzie … .
22 Miła niespodzianka, kwitnie już … .
23 Aksamitny motyl, który lata w nocy.
24 Jak jednym słowem się nazywa, do zup wkładane różne
warzywa.
25 Co to jest? Nie gdacze na podwórkach rośnie w lesie żółta
….
26 Czy znacie zabawkę, którą w karnawale wszyscy kupują
i biorą na bale?
27 Wszechświat przyspiesza i się rozszerza, a on od początku
jego wiek odmierza.
28 Co to za okienko w dużej szybie szklanej przez ludzi
zrobione, przez mróz zamykane?
29 Daje nam dużo miodu, zapach sadu, ogrodu,
czerwień, złoto, błękit i wakacyjne piosenki.
30 Buty za nią wzdychają, szczotka o niej pamięta,
a więc otwórz pudełko, bo w pudełku zamknięta.
31 Kawał muru niewzruszony pokój od kuchni oddziela.
Uszy ponoć ma i słyszy, jak obmawiasz przyjaciela.
32 Lubię ciepło, lubię słońce, gdy w doniczce siedzę.
I mam bardzo ostre kolce, choć nie jestem jeżem.
33 Po gałęziach kozły fika, chętnie zjada tłuszcz z patyka,
na śniadania i obiady, spod kory dłubie owady.
34 Nieraz w bajkach widziałem i zwiedzałem go w snach
ale naprawdę Ci powiem: częściej widzę go w drzwiach.
35 Spędził dzionek przy warsztacie, reperował buty tacie.
A dla siostry mej Adeli zrobił śliczne pantofelki.
36 Ładnie pachnie żółta skórka. Chociaż kwaśne są, i tak,
pokrojone na plasterki, herbaty poprawią smak.

37 Buduje mosty na rzekach, na inżyniera nie czeka.
A w nos szczypie, szalik włóż! Wiemy dobrze – to jest … .
38 Ciągle jeszcze jest mu chłodno, a najgorsze są noce i ranki.
Więc czyż można się dziwić, że ubrały się w futra … .
39 Jest na łodzi, jest na statkach. Dodaj mu literę z przodu,
a otrzymasz nazwę kwiatka, który się nie boi chłodu.
40 On na pewno nie jest tchórzem, bo nie lęka się gór i skał.
Staje na szczycie, na górze i po śnieżnym stoku w dół gna.
41 Choć to „klapsy”, to nie bolą. Ludzie raczej jeść je wolą.
Zawsze są smaczne, soczyste, lecz pamiętaj jedz je czyste!
42 Układa cegłę po cegle, układa sprawnie, układa biegle.
Jak tort przekłada warstwą zaprawy i mur wysoki raz dwa postawi.
43 Na skrzydełkach wąskich zza mórz powróciła, uwija się
już.
O właśnie głosi nam wieść. Lepi gniazdo, woła „cześć,
cześć!”.
44 Ptaszek co ludziom wiosnę zwiastuje.
Gniazda pod dachem sobie buduje.
Przed deszczem nisko zatacza kółka.
Wiadomo wszystkim, że to … .
45 Przez śnieg się odważnie przebijam.
Mróz nawet mnie nie powstrzyma.
Mam listki zielone, tak jak wiosna,
a dzwonek bielutki jak zima.
46 Chłopiec chwycił się za głowę,
gdy zobaczył w śniegu kwiaty kolorowe.
Fioletowo zakwitamy,
z pierwszym wiosennym słonkiem się witamy.
47 Biała niteczka, co nic nie zszywa,
w modrym powietrzu leciutko pływa.
Pośród gałązek suchych się plącze,
wysunął ją z siebie, mały pajączek.
48 Mieszkam przy ziemi, pod niebem śpiewam.
Moja piosenka wiosnę przywiewa.
Śpiewam wysoko piosenki do słonka,
głos mam podobny do drżenia dzwonka.
49 Lubi jagody i żołędzie, więc sadełko sobie przędzie.
W czasie zimowej pory, chowa się do swej nory.
Jego czarno-biała głowa, w lesie dobrze się chowa.

50 Kiedy go ucierasz, na płacz Ci się zbiera.
51 Stoję przy torze, mam jedno ramię.
Gdy je opuszczę, to pociąg stanie.
52 Kwitnie latem niebiesko, ale na jesieni
w białe płótno się zmieni.
53 Na wilgotnych łąkach, niby żółte wieńce,
zakwitły na wiosnę wesołe … .
54 Nie wypuści z poczty przesyłek i paczek,
zanim nie zastuka w każdy czysty znaczek.
55 Czytaj wprost, czytaj wstecz, będzie to ta sama rzecz.
Roślina strączkowa, pożywna i zdrowa.
56 Imię dostały od kaczki, płatki złoci im słońce.
W ogródku ich nie zobaczysz, znajdziesz je za to na łące.
57 Pisarz - książki pisze. Drukarz - książki drukuje.
A wujek Ali książki oprawia. Powiedz, kim jest ten wujek?
58 Zwierz ten nosi z rogów wieniec, bo waleczny jest
szalenie.
Gdyby miał laurowe liście, to zjadłby je oczywiście.
59 Czarny, krzykliwy po polu chodzi,
po drzewach po polach skacze.
Na ziemi siada, zjada pędraki, więc lubią go oracze … .
60 Jedna, drapieżna, lata za morze,
a druga rośnie w szumiącym borze.
Tamta ma ogon, tak jak u ryby,
a ta parasol jak inne grzyby!
61 Zęby z jadem mam nie od parady. Niech nikt nie szuka ze
mną zwady,
nie krzywdzę tego, kto mnie omija, zgadnij - kto ja jestem?
….
62 Ptaszku z zimnej krainy, jedz korale jarzębiny,
krasne jak Twoja kamizelka! Zimą nas rozweselaj!
Ile przeleciałeś mil? Wiemy, jesteś …!
63 Dobrze ją znamy z prześlicznej woni,
kwitnie dzwonkami, ale nie dzwoni.
Zdobi nam lasy, więc jej nie zrywaj!
Za to odpowiedz jak się nazywa.
64 Zielone listki, zielone nóżki,
a kwiaty żółte, jak małe kaczuszki,
co z okrągłych jajek wyklują się wiosną.

Kwiatuszki – kaczuszki na łące rosną.
65 W dawnej stolicy, od wieków wielu Wisła obmywa
stopy Wawelu.
66 Jak ma na imię dawna stolica, przez którą płynie
błękitna Wisła?
67 Stoi w Krakowie na wzgórza szczycie. Wisła kołysze
jego odbicie.
68 Pewien chłopiec w Poznaniu miewał dziwne pomysły
– raz chciał piłkę wyrzucić, prosto z domu do Wisły.
Kiedy trochę pomyślał, zmienił szybko swe zdanie.
Lecz dlaczego to zrobił? – To już dla was pytanie.
69 Spod góry Baraniej wytrysła, płynie przez Kraków, to … .
70 Robią z niej skrzypce, ma związek z lipcem.
71 Mam listeczki sercowate i pachnące żółte kwiaty.
Żeby zrobić z nich herbatę, trzeba zmieszać wodę z
kwiatem.
Zaparzyć wszystko dokładnie –przeziębienie wnet
odpadnie.
72 W krótkiej nazwie kwiatów mieszczą się „sanki”,
a te kwiaty kwitną w marcu, w mroźne nocki, ranki.
73 Wielkie kamienie nie w wodzie leżą,
sypią na ziemię mąkę świeżą.
74 Mają ostrza jak brzytewki niklowane te siostrzyczki.
W każdym domu służą wiernie. Nazywamy je … .
75 Powiedz, co to za naczynie, które z tego słynie,
że nie stygnie w nim herbata nawet po godzinie?
76 Co to za owad mały skrzydlaty,
który wygryza w naszych ubraniach dziury?
77 Ciasto mistrza Fryderyka, smakuje niczym muzyka
i w wielkanocnym okresie jest źródłem wielu uniesień.
78 Głos jej w krzyk się zamienia w morzu ryby łowi chętnie.
W białych i szarych piórkach wygląda bardzo pięknie.
79 Kiedy wchodzi na scenę batutę w ręce trzyma,
kiedy ją uniesie orkiestra grać zaczyna.
80 Kto się w lesie zaszył i drży, choć go nikt nie straszy?
81 Ma złote serduszko i ciepły kożuszek.

Rośnie na polankach liliowa … .
82 Pełno w kuchni dymu, bo zepsuł się piec.
Co robić? Po … trzeba zaraz biec!
83 Klucz się zaciął w zamku, to się czasem zdarza.
Sam nie zreperujesz, biegnij po … .
84 W szeregach wojska spotkasz nierzadko
żołnierza, który chodzi z łopatką.
85 Tam, w lesie cienistym, zakwita niebiesko.
Na łące na pewno czułaby się kiepsko.
A gdy zakwita w marcu, to wtedy już wiecie,
że nieodwołalnie jest wiosna na świecie.
86 Szeroko płynie po naszej krainie.
Pozdrawia Kraków i Warszawę w biegu.
Z Karpat szybko na dół zbiega, pod Warszawą płynie
i przez Toruń mknie do Gdańska, aż w Bałtyku zginie.
87 Spadły w las białe gwiazdki. Jest ich tyle i tyle.
Zgadnij jaki to kwiatek?
88 Jest w autobusie, jeździ tramwajem,
do przegryzienia papier mu podaję.
89 W długiej, wielkiej i przestrzennej praca wre radosna,
rosną długie węże tkanin w trzaskających krosnach.
90 Nie jest chomikiem, lecz jego sposobem
chowa jedzenie w torbie pod dziobem.
91 Siedzi na pięciolinii ptaszysko z dziobem wielkim.
Pewnie zapytasz: dlaczego w słowie „nutka”
ktoś poprzestawiał literki?
92 W tym gnieździe zamiast ptaków siedzą marynarze.
I krzyczą stąd: O! Widzę ląd! Gdy się ten ląd ukaże.
93 Pałeczka dyrygenta muzykom znak daje,
który instrument grać zaczyna, a który przestaje.
94 Stoi na dachu, ma kształt literki.
Łowi piosenki, filmy i bajki.
95 Co to jest: w górze wielka nora? Ma korytarze, ściany,
jeziora!
Unoszą się w powietrzu, chociaż nie mają skrzydeł.
96 Kacze ma łapki i kaczy dziób, futro i ogon - całkiem jak
bóbr.
Żeby się przyjrzeć tej anomalii, trzeba pojechać aż do

Australii.
97 Do jakich kotków w odwiedziny przylatują pszczoły?
98 Płynie wczesną wiosną, ale nigdy w lecie.
Jeśli "i" dodamy, w rybie ją znajdziecie.
99 Odważna roślina po górach się wspina.
Szare i włochate ma listki i kwiatek.
100 O szyby dzwoni, gdy chmura łzy roni.
101 Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek.
102 Co brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie?
103 Śpiewa, mówi i gra, każdy w domu je ma.
104 Ze smakiem będzie, chrupał żołędzie.
105 Choć ma rogi i nogi, nie ruszy z podłogi.
106 Zaczynają się wakacje, bo już zakwitły … .
107 Wysyłają ją do nieba, po kawałek chleba.
108 Z nazwy i z piór, podobna jest do kur.
109 Włoskie czy laskowe, smaczne są i zdrowe.

