
WIOSENNE ZAGADKI 

 

Ćwiczenie logicznego myślenia, percepcji mowy, koncentracji 

uwagi, stymulacja funkcji poznawczych oraz doskonalenie 

umiejętności czytania i pisania. 

 

Przeczytaj uważnie poniższe zagadki (bądź poproś o to rodzica) 

a odpowiedzi na nie, zapisz w zeszycie. Trzymam kciuki, na 

pewno Ci się uda!!!!!!! 

 
Zgadnij, w jakich kwiatach 

można znaleźć brata? 

(bratki) 

 

Pośród łanów żyta błękitem zakwita. 

(chaber) 

 

Tuż przy ziemi niziutko, 

płatki z łodyżką krótką. 

Fioletowe, wesołe, bo to przecież... 

(fiołek) 

 

Szczęście przynosi, gdy ma cztery 

listki, jaka to roślina? To jest... 

(koniczyna) 

 

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, 

kwitnie dzwonkami, 

chociaż nie zadzwoni. 

(konwalia) 

 

Są doniczkowe, są cięte, 

w pąkach lub rozwinięte. 

Kolorowe główki mają, 



każdemu się podobają. 

(kwiaty) 

 

Rośnie nad potoczkiem, 

patrzy żółtym oczkiem, 

przypomina skromnie 

– nie zapomnij o mnie. 

(niezapominajka) 

 

 

Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. 

W swej nazwie sto mają, 

jak się nazywają?... 

(stokrotka) 

 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? ... 

(tulipan) 

 

Co to za smukłe drzewa 

z korą jak śnieg białą? 

Suknie z drobnych listków 

na wiosnę przywdziewają? ... 

(brzozy) 

 

Myszek nie łowią, 

Ptaszków nie jedzą 

Te kotki szare, 

Co na drzewach siedzą. .... 

(bazie) 

 



Wiosna w zieleń wplotła 

białych kwiatów liście. 

Jesień dała korale, 

a zabrała liście... 

(jarzębina) 

 

Sosnowy, dębowy, stary lub młody, 

rosną w nim grzyby, rosną jagody. ... 

(las) 

 

Wiosną na drzewie 

rozwija się z pąka, 

jesienią złoty 

po świecie się błąka. ... 

(liść) 

 

Nie las, nie park, choć się zieleni, 

smaczne owoce znajdziesz tam w jesieni. ... 

(sad) 

 

Już ciepły wietrzyk 

Z łąki powiewa, 

Drobniutkie pąki 

Rosną na drzewach. 

Jaka to pora roku? (wiosna) 

 

Gdy się schowa za chmury, 

Świat się staje ponury. 

A weselej na świecie, 

Kiedy śmieje się z góry.(słońce) 

 

Czarno-biały fraczek 

Buciki czerwone 



Umykają żaby 

Gdy idzie w ich stronę. (bocian) 

 

Nie ma lepszej lotniczki 

Ogon niczym nożyczki 

Lepi gniazdo pod strzechą, 

Jest dla ludzi pociechą, 

W powietrzu toczy kółka, 

Kto to taki?…(jaskółka) 

Jesteś super!!!! Świetnie sobie poradziłeś/poradziłaś. 

GRATULACJE!!!!!! 

 


