
Zagadki o bajkach 

Kochane dzieci z okazji Światowego Dnia Książki chciałabym zachęcid was do rozwiązania 

kilku zagadek związanych z literaturą dziecięcą a więc do odgadnięcia bardzo prostych 

postaci książkowych, które na pewno znacie.  

Zachęcam też do  zrobienia plakatu związanego z obchodem Światowego Dnia Książki i 

przesłania zdjęcia plakatu do nas.  

1. Chociaż kłopoty 
Z wilkiem miała, 
Wyszła z opresji 

zdrowa i cała. 
 

2. Łatwo mnie poznacie, 
Gdy bajkę wspomnicie 

chodziłem tam w butach, 
Miałem lżejsze życie. 

 

3. Jakie to maluchy 
Zawsze są brodate 

I ciężko pracują 
I zimą i latem? 

 
4. jakie imiona mają 

braciszek i siostrzyczka, 
którzy w lesie spotykają 

chatkę zrobioną z pierniczka? 
 

5. Każda królewna 
A tym bardziej ona, 

Uważać winna na wrzeciona? 
 

6. Zgadniesz treść zagadki, 
Gdy pomyślisz nieco: 

niezwykłych się zdarza, 
więc na pewno znacie imię 

sławnego żeglarza 
 

7.Za siedmioma górami, 
za siedmioma rzekami 

żyła sobie królewna 
z krasnoludkami 

Czy już wiesz, 
kto w tej chatce mieszka? 

No przecież, to proste! 
To................................ 

 

 
8. Chłopiec z bajki znany, 

z drewna wystrugany. 
Kiedy kłamał w głos 

strasznie rósł mu nos. 
 

9.Jaka to dziewczynka 
ma roboty wiele, 

a na pięknym balu 
gubi pantofelek? 

 

10.Tylko cal wysokości 
miała ta dzieweczka. 
Dlatego też jej imię 

brzmiało… 
 

11. To bardzo znany miś, 
którego przyjacielem jest 

chłopiec - Krzyś. 
Czerwony kubraczek, wesoła 

mina, 
od zjedzenia miodu każdy 

dzień zaczyna. 
 

12. Zgadniesz treść zagadki, 
Gdy pomyślisz nieco: 

Jakie srebrne gwiazdki 
Zimą z nieba lecą? 

 

13. Z wysokiej wieży warkocz 
spuszczała, 

czy mi odpowiesz, jak na imię 
miała ? 

 

14. Zmarznięta i bosa chodzi 
ulicami, 

bo to jest Dziewczynka z... 
 
 

15. Chociaż na wielu 
poduszkach spała, 

to i tak wstała cała obolała? 
 

16. Mała i złota w morzu 
pływała, 

żony rybaka życzenia 
spełniała? 

 

17.Chłopczyk mały jak 
okruszek. 

To jest przecież... 
 

18. Gdy się urodziło szare, 
brzydkie było. 

W pięknego łabędzia się 
później zmieniło ? 

 
19. Pół kobieta i pół ryba. 

Któż to jest, wiecie chyba ? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


