
Zagadki dla dzieci 
Zagadki to  ulubiona  zabawa mojego dzieci.  Rozwijają   myślenie , pobudzają  wyobraźnie, 
wzbogacają  słownictwo  i  poszerzają  wiedzę  o  otaczającym  świecie .Możemy je również 
wprowadzić  do  zabaw  fantowych,  gdzie  warunkiem  odzyskania  rzeczy  będzie  ich 
odgadnięcie .Poniżej podaję przykłady kilku prostych zagadek z odpowiedziami życząc miłej 
zabawy.

• Łatwą zagadkę dziś mamy, kim jest mama mamy? (babcia)
• Czerwony  kubraczek,  czerwona  czapeczka,  przez  las  do  babci  idzie  panieneczka. 
(Czerwony kapturek)
• Wszyscy do mnie zaglądają, co o wygląd schludny dbają. (lusterko)
• Śnieżną buzię ma i siedmiu krasnali zna. (Królewna Śnieżka)
• Choć ma rogi i nogi nie ruszy z podłogi. (stół)
• Choć posiada pancerz, wcale nie wojuje. Choć ma cztery nogi wolno spaceruje. (żółw)
• Kiedy w nim kipi woda, gwiżdże jak lokomotywa? (czajnik)
• Dobre ma zwyczaje ludziom mleko daje. (krowa)
• Skacze w parku po drzewach, żaden orzech nie jest  dla niej  trudny do zgryzienia. 
(wiewiórka)
• W lecie jest krótka ,a długa w zimie. Jak jej na imię. (noc)
• Mrugają, mrugają, choć oczek nie mają. Widać je na niebie, gdy czas spać na ciebie. 
(gwiazdy)
• To raz utyje, to znowu schudnie. Gdy noc przychodzi świeci nam cudnie. (księżyc)
•  Pod dowództwem   kapitana   płynie  po morzach   i oceanach.   (statek)
• Pędzi po szynach  potwór rozpędzony,  sieje złote iskry  i ciągnie 
wagony. (lokomotywa)
• Ma czuprynę „na jeża”, jest grupy lub cienki. Kiedy chcesz coś namalować, bierzesz 
go do ręki. (pędzel)
• Kolorowa tanecznice  tańczą po papierze, ostre główki mają, jak się nazywają?  
(kredki)
• W dzień i w nocy pracuje,  chorym   leki  przypisuje.   (lekarz)
•    Jak się nazywa taki   lekarz,   którego   pacjent    głośno   szczeka?  (weterynarz)
• Chodzi z torbą dużą  i z tego go znamy, że  nosi  przekazy, listy, telegramy. (listonosz)
•  Kto na skrzyżowaniu  bez obawy staje, bo ręką zatrzyma  auta i tramwaje? (policjant)
• Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie,  kiedy płonie ogień  i gdy woda 
płynie? (strażak)
• Wstaje wcześnie rano i wszystkich budzi. To... kogut
• Meczy i uwielbia zjadać papier. To... koza
• Jest żółciutki i kojarzy się z Wielkanocą. To... kurczak
• Ma piękny ogon. To... paw
• Jest ruda, uwielbia orzechy i wspina się po drzewach. To... wiewiórka

Rysunkowe zagadki dla dzieci

Zagadki nie muszą być "mówione", możemy wspólnie zagrać w kalambury. Możemy bawić 
się na wiele sposobów, obrazować sytuacje (np. krowa je trawę) albo pojedyncze słowa 
(samochód, wieżowiec, prosiaczek itp.). Hasła wymyślajcie wspólnie, spiszcie je na 
karteczkach i wrzućcie do pojemnika lub torebki. Już ten etap jest świetną zabawą, rysowanie 
i zgadywanie to kolejne powody do śmiechu.

https://moto.pl/MotoPL/0,0.html


Kalambury nie muszą być jedynie rysunkowe, pamiętajcie także o "pokazywanej" wersji. Czy 
uda ci się dobrze naśladować zwierzę? A dziecko wcieli się w Elsę tak, że rozpoznasz ją bez 
problemu?

Zagadki dla dzieci o bajkach
Zamiast po prostu rozmawiać o fabule bajki, możecie się nawzajem z niej przepytać. Jak 
mieli na imię bohaterowie, co się wydarzyło, dlaczego tak się stało, kto był dobry, a kto zły... 
Pytania można mnożyć bez końca. Świadomość, że bajce będą towarzyszyły zagadki sprawi 
także, ze maluch będzie bardziej się skupiał, nie będzie chciał przegapić żadnego fragmentu, 
aby później móc poprawnie odpowiedzieć na zagadkę.

https://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html

