
                              

 

 Zgadywanki  po co, komu i dlaczego? 

                                                        

 „ Zagadki z Myszką w Paski i nie tylko… „ 

 

Zgadywanki to prosty i ciekawy sposób zabawy połączonej z nauką. Dzieci je uwielbiają, 

ponieważ są zabawne i śmieszne. Wymagają skupienia, kojarzenia i zawierają element 

rywalizacji.  

Zgadywanki - po co, komu i dlaczego? 

Zgadywanki są doskonałym pomysłem na spędzenie czasu w pożyteczny, rozwijający  

i atrakcyjny dla dziecka sposób. Uczą, bawią i cieszą - zarówno dzieci, jak i dorosłych.  

Nie wymagają żadnych dodatkowych pomocy, plansz czy akcesoriów - wystarczy mieć  

je w głowie lub wydrukowane w wersji papierowej. Dla zwolenników internetu na bieżąco  

są oczywiście dostępne w sieci. 

Zagadki można rozwiązywać idąc na spacer do parku czy do szkoły, jadąc samochodem, 

czekając na przystanku autobusowym, czy siedząc w restauracji w oczekiwaniu na podanie 

posiłku. Zabawa w zgadywanki wymaga od najmłodszych słuchaczy logicznego myślenia, 

analizy słów (bądź tekstu, jeśli samodzielnie je czyta), przekazuje dzieciom  informacje  

na temat otaczającego świata, zachęca do poszerzenia wiedzy i jest przede wszystkim świetną 

zabawą.  

Zgadywanki - jakie i od kiedy? 

Każde dziecko ma swój własny tryb rozwoju, ale ogólnie przyjmuje się, że pierwsze próby 

zabawy w zgadywanki można rozpocząć już razem z dzieckiem, które ukończyło  

2 lata. Najważniejsze jest, by zagadki były dopasowane do wieku dziecka. Jeżeli zaczniemy 

od zbyt trudnych albo nieprawidłowo sformułowanych, to dla dziecka nie będzie  

to przyjemna zabawa. Szybko zinterpretuje, że to jakaś podstępna forma nauki i może  

się zniechęcić. Oczywiście, zagadki nie mogą być też za łatwe. Jeśli widzimy, że podawane 

przez nas zadania nie sprawiają dziecku żadnej trudności, należy przejść na wyższy poziom.  

Zabawę ze zgadywankami najlepiej zacząć od tych śmiesznych, które będą dodatkową 

zachętą do ich kontynuacji. Śmiech, radość ze znalezienia odpowiedzi, duma i satysfakcja 

sprawią, że dziecko przyjdzie poprosić o więcej rebusów. 

 

 

 

 

 

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


Zagadki 

Zagadka o deszczu 

O szyby dzwoni, 

gdy chmura łzy roni. 

Zagadka o kuligu 

Wesoły dzwoneczek 

i sznur saneczek. 

 

Zagadka o chrząszczu 

Co brzmi w trzcinie 

w Szczebrzeszynie? 

Zagadka o łabędziach 

Po stawie pływają, 

śnieżnobiałe pióra mają. 

Zagadka o dziku 

Ze smakiem będzie, 

chrupał żołędzie. 

Zagadka o kozicy 

Taterniczka doskonała, 

świetnie wspina się po skałach. 

 

Zagadka o żółwiu 

Chociaż ma pancerz, 

to nie wojuje. 

Na czterech nogach, 

wolno spaceruje. 

 

Zagadka o tulipanie 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo "pan" w nazwie ukrywa? 

Zagadka o grzybie 

Mam kapelusik 

nie do kłaniania, 

mam zgrabną nóżkę 

nie do skakania. 

Zagadka o syrenie 

Fala wiślana 

pluskiem ją sławi. 

Tarczą i mieczem 

broni Warszawy. 

 

Zagadka o farbach 

W jednym pudełku 

mieszka ich wiele. 

A do tych krążków 

śpieszy pędzelek. 

 

Zagadka o radiu 

Śpiewa, mówi i gra, 

każdy w domu je ma. 

 

Zagadka o nartach 

Byś po śniegu jeździć mógł, 

musisz przypiąć je do nóg. 

 

Zagadka o igloo 

Oto domek Eskimosa, 

biały domek z lodu. 

Choć w dotyku zimny, 

to nie wpuszcza chłodu! 

 

Zgadywanki o higienie 

Zagadka o grzebieniu 

Używasz go często, 

wieczorem i rano. 

Przypomina przedmiot, 

którym grabią siano. 

Zagadka o grzebieniu 

Ma dużo zębów 

choć nic nie jada. 

Trzymany w ręku, 

włosy nam układa. 

 

Zagadka o ręczniku 

Do suchej nitki 

moknie nieraz, 

gdy po kąpieli 

nim się wycierasz. 

Zagadka o szczoteczce do zębów 

Długa i wąska 

z krótkimi włoskami. 

Wesoło pląsa 

pomiędzy zębami. 

 



Zagadka o mydle 

Przyjemnie pachnie, 

ładnie się pieni, 

a brudne ręce 

w czyste zamieni. 

Zagadka o szamponie 

Pieni się płyn z butelki. 

Zamienia się w bąbelki. 

Nieraz głowę Ci zmywa. 

Czy wiesz jak się nazywa? 

 

 

➢ 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) 

➢ 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) 

➢ Chociaż to nie budzik, rankiem ludzi budzi. (kogut) 

➢ Jakie to zwierze sobie pozwala kupować buty u kowala. (koń) 

➢ Ma trzy litery, lecz nogi cztery. (koń) 

➢ Choć nie szyje nic jak wiecie, pełno igieł ma na grzbiecie. (jeż) 

➢ Aksamitne skrzydła ma, lata w nocy bo to … (ćma) 

 

Zagadki Myszki w paski 

 

• Moje ulubione zwierzę ( słoń) 

Zagadki Myszki w paski, odcinek 1 

https://www.youtube.com/watch?v=kkA9fUiizj8 

 

 

• Moje ulubione zwierzę ( kangur) 

Zagadki Myszki w paski, odcinek 3 

https://www.youtube.com/watch?v=C8--0qdU1Pw 

 

• Moje ulubione zwierzę ( kot ) 

Zagadki Myszki w paski, odcinek 4 

https://www.youtube.com/watch?v=LInnnyMjNbE 

 

• Moje ulubione zwierzę ( żółw) 

Zagadki Myszki w paski, odcinek 2 

https://www.youtube.com/watch?v=CDcBnpYlXns 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkA9fUiizj8
https://www.youtube.com/watch?v=C8--0qdU1Pw
https://www.youtube.com/watch?v=LInnnyMjNbE
https://www.youtube.com/watch?v=CDcBnpYlXns


• Mój ulubiony zawód( lekarz) 

Zagadki Myszki w paski, odcinek 7       

https://www.youtube.com/watch?v=VDVj3gZLb0I 

 

• Moja ulubiona dyscyplina sportowa ( jazda na nartach) 

Zagadki Myszki w paski, odcinek 5 

https://www.youtube.com/watch?v=cL45xcbr62k 

 

 

 

Beata Cześniuk – doradca metodyczny 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VDVj3gZLb0I
https://www.youtube.com/watch?v=cL45xcbr62k

