
Zagadki słowne 

Zagadki to krótkie teksty często wierszowane, będące celowo niejasnym i nieprecyzyjnym opisem 

rzeczy, osoby, zjawiska które należy rozpoznać. Jakie mają zalety? 

 Budzą ciekawość, prowokują do myślenia, ponieważ stawiają dziecku zadanie do rozwiązania. 

 Doskonalą umiejętność analizy treści  i syntezy otrzymanych informacji. 

 Uczą tworzenia hipotez, ponieważ rozwiązanie nie przychodzi od razu. Trzeba przemyśleć 

różne możliwe warianty. 

 Rozwijają wyobraźnię i poszerzają wiedzę o świecie. 

 Wzbogacają słownictwo czynne (to, którego dziecko używa).  

 Pozwalają dziecku odkryć, że wypowiedzi nie zawsze rozumiemy dosłownie. 

 Ćwiczą pamięć krótkotrwałą w obszarze werbalnym. Pamięć krótkotrwała utrzymuje 

informacje przez określony czas, czyli dopóki jej potrzebujesz (najczęściej ok. 45 – 60 sekund).  

Umiejętności opisane wyżej przydadzą się dziecku w nauce przedmiotów ścisłych, poprawią  

analizę tekstów mówionych i pisanych, komunikację, precyzję opisu rzeczywistości. Poza tym to 

świetna zabawa dla dzieci i dorosłych. Warto więc korzystać z zagadek. Zagadki mogą być 

grupowane tematycznie, co ułatwia dzieciom szukanie odpowiedzi, ponieważ zawęża krąg 

poszukiwań.  

Proponuję kilka zagadek o wiośnie. 

Jedne na drożdżach rosną, 

Inne na drzewach wiosną.                                 (pączki) 

 

Lata nad łąką  

w czerwonej kapotce 

a na tej kapotce 

kropka przy kropce.                                            (biedronka) 

 

Śpią jeszcze pod śniegiem hale, 

jeszcze nie widać tu wiosny. 

Lecz co to? Kielichy lila 

spod śniegu na hali wyrosły?                            (krokusy) 

 

Owad ten piękny  

odwiedza kwiateczki, 

ma skrzydła tęczowe, 

niekiedy kropeczki.                                              (motyl) 

 

Jaką nosi nazwę 

każdy ptak malutki: 

ten z kurnika, z dziupli, 

ten z gniazdka i z budki?                                    (pisklę) 

 

Jeszcze śpi wszystko, co żyje, 

       jeszcze nic nie rośnie, 

      a on śmiało śnieg przebija, 

      opowie nam o wiośnie.                                      (przebiśnieg) 



Drzemały podczas zimowych chłodów 

w niedużym domku, 

na plastrze miodu. 

Wkrótce wylecą całą gromadą 

ku pierwszym, wiosennym kwiatkom.                                          (pszczoły) 

 

Szarzeje i niknie jesienią. 

A wiosną na łące znów się zieleni.                                                 (trawa) 

 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa?                                                 (tulipan) 

 

 

 

Propozycje inny zagadek: 

 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-warzywach/ 

 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-w-zoo/ 

 

https://kuradomowa.com/dzieci/zagadki_o_zwierzetach.shtml 

 

 

Miłej zabawy w odgadywaniu, a może spróbujecie wspólnie, rodzinnie ułożyć zagadkę?! Jeśli się uda, 

proszę koniecznie zapisać w zeszycie do zajęć logopedycznych i ewentualnie przesłać ma mojego 

maila.  

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-warzywach/
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-w-zoo/
https://kuradomowa.com/dzieci/zagadki_o_zwierzetach.shtml

