
 

 

ZAGADKOWO 
FERIE 2022 

 

  



Zagadka 1 

Mały chochlik pomieszał tytuły książek. Ułóż je prawidłowo. 

 

Zestaw 1. 

 Akademia Mikołajka 
 Rekreacje z placu broni 
 Charlie i Zosia  
 Bracia Detektyw 
 Chłopcy Pana Kleksa  
 Kasia Lwie serce 
 Oto jest wigilijna fabryka 
 Opowieść z ulicy Kociej  
 Ogród Pozytywka 
 Tajemniczy czekolady 

 
Zestaw 2. 

 Lassie w zbożu 
 Wróć na szaniec 
 Tajemnicza Córka 
 Pan Oskar  
 Wyspa w pustyni   
 Syzyfowe kamienie  
 Prace czarownic 
 Buszujący z Narni 
 Tadeusz i pani Róża 
 Opowieści i w puszczy 

 



Zagadka 2 

Odgadnij nazwy bohaterów bajek. 

 

1. Z drewna wystrugany, chłopiec z bajki znany. Kiedy kłamał w głos, 

szybko rósł mu nos. 

2. Kochany przez wszystkich miś. Jego przyjaciel to Krzyś. Czerwony 

serdaczek i wesoła mina. Od baryłki miodu każdy dzień zaczyna. 

3. Jaka to osoba znana z dawnych bajek, co często na miotle w podróż się 

udaje? 

4. Z bajek jest nam znana. Choć żyje w ciemności, pozostaje dla nas 

symbolem mądrości. 

5. Jest rzadkim zwierzęciem, podobnym do Burka. W bajce Czerwonego 

pożarł nam Kapturka. 

6. Rogi ma na głowie, Słynie z pięknej brody. Mieszka w Pacanowie. W 

bajce ma przygody. 

7. Kto listy pisać chciał drobnym maczkiem. I po to kupił raz maczku 

paczkę? 

8. To nie pająk, choć używa sieci. Bajkę o nim i rybce znają wszystkie 

dzieci. 

9. Jest zielony, wielki, zły, ma pazury, skrzydła, kły. Rycerzy nie boi się i 

księżniczki chętnie je. 

10. Kiedy z krasnoludkami w lesie zamieszkała, niedobra czarownica 

zatrute jabłko jej dała. 

11. Jakie to maluchy, zawsze są brodate i ciężko pracują i zimą i 

latem. 

 



Zagadka 3 

Zgadnij kto lub co to jest? 
 
 
 

1. Grzbietu swego nie wypina, nie bodzie rogami, 
opowiada piękne bajki szeleszcząc kartkami. 

 
2. Nietrudna to zagadka, pierwsza karta książki to… 

  
3. Każda książka, żeby była rozpoznana musi być podpisana. 

        Jak nazywają się słowa, w których się cała książka chowa?  
 

4. Jak się ten człowiek nazywa, co na okładce swojej książki bywa?  
  

5. Często w książkach obrazki się chowają. A ludzie, co je malują - jak się 
nazywają?  
 

6. Kto w sklepie bez wagi sprzedaje dużo wierszy i bajek? 
 

7. Kto ma na półkach książek bez liku i dba o książki,  
i czytelników. 
 

8. Pisarz - książki pisze. Drukarz - książki drukuje. A wujek Ali książki 
oprawia. Powiedz, kim jest ten wujek? 
 

9. Jest ktoś, kto potrafi, pisać piękne zdania. I tworzyć z nich książki lub 
opowiadania. 
 

10. Nie furtka - wszyscy ją otwierają. 
Nie ogród - a piękna jak kwiat w maju. 
Nie zamek - mieszkają w niej królowie. 
Nie człowiek - a bajkę Ci opowie. 

 


