
 

 

 

MAJOWE 

ZAGADKOWO 
- w poszukiwaniu odpowiedzi 

quizy, rebusy, łamigłówki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadka 1 

Mały chochlik pomieszał tytuły książek. Ułóż je prawidłowo. 

 

 Miś Malala? 
 Oskar i Uszatek 
 O wróbelku pani 
 Pan Wojtek Magiczne  
 Elemelku drzewo 
 Jak Książę został strażakiem 
 Dzieci Lwie Serce 
 Bracia z Bullerbyn 
 Która to Róża 
 Mały Kuleczka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zagadka 2 

Odgadnij imiona (nazwy) bohaterów bajek. 
 
 

1. Tam gdzie zjawia się ten miś,  
W dzbanach po miodzie nie zostaje nic! 

2. Choć niewielkiego są wzrostu,  
pracy żadnej się nie boją – po prostu. 

3. Buzia jej różowiutka, rozgadana jest od rana. 
Często w błotku z bratem szaleje. Któż to taki przyjaciele? 

4. Łatwo go poznacie, gdy wspomnicie bajkę. 
Chodził tam w butach i palił fajkę. 

5. Świątek, piątek czy niedziela, 
strzec się muszą Gargamela. 

6. To psisko niezwykłe było, 
bo samo całe Włochy koleją zwiedzało. 

7. Chłopiec z bajki znany, z drewna wystrugany. 
Kiedy kłamał w głos, strasznie rósł mu nos. 

8. Nie łatwo ją spotkać i złapać to nie lada gratka. 
Nie każdy ją złowi wędką czy też siatką. 
Może nędzną chatkę w mig w pałac przemienić. 
A jej łuska cudownym kolorem się może mienić. 

9. Zjedli Babie Jadze chatkę  z piernika. 
Znacie te dziewczynkę i tego chłopczyka? 

10. Choć nie ma zamka ani kluczyka, 
Często otwierasz ją i zamykasz. 
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 
wierszyków, bajek i opowieści. 

 

 

 



 

Zagadka 3 

Odkryj ukryte zawody związane z książką. 

 

 

 

 A. Ruto 
 R. Tokader 
 R. Torilusta 
 R.Z. Rudka 
 O. Torintligar 
 A. Grzęski 
 B. Trzeliokabi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAJOWA KRZYŻÓWKA 
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1. Urodzony w Łodzi, autor wierszy  dla dzieci. 
2. Rosną w lesie. 
3. Napisał „Pinokia”. 
4. Ogród w powieści F.H. Burnett. 
5. Weterynarz co rozmawiał ze zwierzętami. 
6. Najsłynniejszy wróbelek. 
7. Czworonożny przyjaciel  Pippi. 
8. Bohaterka pierwszej polskiej bajki telewizyjnej. 
9. Tańcowała z nitką. 
10. Wypożyczalnia książek. 
11. Bolek i … 
12. Bohaterowie dziecięcej serii Tove Jannson. 
13. Koziołek, który pochodził z Pacanowa. 
14. Stworzył go J.R.R. Tolkien. 
15. Córka króla mórz. 
16. Za przyjaciół miała krasnoludki. 



 


