
Uaktualnienie świetlica 16.04.2020r. 

Kinga Misztela 

 

Temat: Zagadki dla dzieci o ptakach. 

 

 

 

Zagadki o ptakach to dział zagadek o zwierzętach z odpowiedziami. Sroka, 

sowa, jaskółka a może sójka? Dzieci kochają zagadki, a tutaj uczą się 

jeszcze nazw i zwyczajów ptaków żyjących w Polsce. Zapraszamy do 

zabawy w zagadki autorstwa Franciszka Kobryńczuka.  

 

1. Głosu nie wydają, jakby miały tremę. 

Mówią o nich ludzie, że to ptaki nieme. 

Po stawie pływają. Są okazem piękna. 



Możesz je zobaczyć w Królewskich Łazienkach. 

 

2.   Po pniach drzew on skacze. 

Puka dziobem w korę. 

Pewnie gdy są chore, 

jest tych drzew doktorem. 

 

3.   Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. 

Gdy ujrzy go żabka, do wody umyka. 

 

4.   Biżuterii nie kładź w oknie otwartym w dzień skwarny, 

bo ci ptaszek ten ją skradnie dla swojej dzieciarni. 

 

5.   Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze. 

Przy oknie, na ścianie muruje mieszkanie 

z gliny, z własnej śliny, bez młotka i kielni, 

jak ten murarz dzielny. 

 

6.   On ma tę naturę, że wzlatując w górę, 

śpiewa chwałę polom nad rolnika rolą. 

 

7.   Ptak ten czarny, to nie kawał, 

zwie się jak ta mała kawa. 



 

8.   Czarno-szary duży ptak wszystkożerny jest jak człowiek, 

a nazywa się on tak, jak dźwig wielki na budowie. 

 

9.   Lepszy w garści wróbel niźli on na dachu. 

Kiedyś listonosza wyręczał on w fachu. 

 

10.   Barwne i krzykliwe ptaszę polubiło strony nasze. 

Wciąż wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. 

 

11.   Wielki ptak uroczy ma na piórach "oczy". 

 

12.   Ma szare ubranie czernią obrzeżone. 

Żyje na śmietnikach. 

Mylą ją z gawronem. 

 

13.   Z bajek jest nam znana. 

Choć żyje w ciemności, 

pozostaje dla nas symbolem mądrości. 

 

 

 

 



Odpowiedzi: 

Zagadka nr 1: Łabędzie 

 

Zagadka nr 2: Dzięcioł 

 

Zagadka nr 3: Bocian 

 

 

 



Zagadka nr 4: Sroka 

 

 

Zagadka nr 5: Jaskółka 

 

Zagadka nr 6: Skowronek 

 

 

 



Zagadka nr 7: Kawka 

 

Zagadka nr 8: Żuraw 

 

Zagadka nr 9: Gołąb 

 

Zagadka nr 10: Sójka 



 

 

Zagadka nr 11: Paw 

 

Zagadka nr 12: Wrona 

 

 

 

 



Zagadka nr 13: Sowa 

 

 

Źródło: MiastoDzieci.pl 

 

 

Przeczytaj głośno wiersz pt.: „PTASIE RADIO” - Juliana Tuwima.  

Młodszych uczniów zachęcam do wysłuchania:  (link)  

https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc czyta Jola Reynolds 

https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4 recytuje Irena Kwiatkowska 

https://www.youtube.com/watch?v=8NUtcExBcFQ  czyta Maciej Damięcki 

 

 

 

Julian Tuwim 

“PTASIE RADIO”  
 

Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju, 
Nadajemy audycję z ptasiego kraju. 
Proszę, niech każdy nastawi aparat, 

Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad: 
Po pierwsze - w sprawie, 



Co świtem piszczy w trawie? 
Po drugie - gdzie się 

Ukrywa echo w lesie? 
Po trzecie - kto się 

Ma pierwszy kąpać w rosie? 
Po czwarte – jak 
Poznać, kto ptak, 
A kto nie ptak? 

A po piąte przez dziesiąte 
Będą ćwierkać, świstać, kwilić, 

Pitpilitać i pimpilić 
Ptaszki następujące: 

 
Słowik, wróbel, kos, jaskółka, 
Kogut, dzięcioł, gil, kukułka, 

Szczygieł, sowa, kruk, czubatka, 
Drozd, sikora i dzierlatka, 

Kaczka, gąska, jemiołuszka, 
Dudek, trznadel, pośmieciuszka, 

Wilga, zięba, bocian, szpak 
Oraz każdy inny ptak. 

Pierwszy - słowik 
Zaczął tak: 

"Halo! O, halo lo lo lo lo! 
Tu tu tu tu tu tu tu 

Radio, radijo, dijo, ijo, ijo, 
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu 
Pio pio pijo lo lo lo lo lo 

Plo plo plo plo plo halo!" 
 

Na to wróbel zaterlikał: 
"Cóż to znowu za muzyka? 
Muszę zajrzeć do słownika, 

By zrozumieć śpiew słowika. 
Ćwir ćwir świrk! 
Świr świr ćwirk! 

Tu nie teatr 
Ani cyrk! 

 
 



Patrzcie go! Nastroszył piórka! 
I wydziera się jak kurka! 

Dość tych arii, dość tych liryk! 
Ćwir ćwir czyrik, 
Czyr czyr ćwirik!" 

I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, 
Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać, 

Że aż kogut na patyku 
Zapiał gniewnie: "Kukuryku!" 

 
Jak usłyszy to kukułka, 

Wrzaśnie: "A to co za spółka? 
Kuku-ryku? Kuku-ryku? 

Nie pozwalam, rozbójniku! 
Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię, 

 
Ale kuku nie ustąpię. 

Ryku - choć do jutra skrzecz! 
Ale kuku - moja rzecz!" 
Zakukała: kuku! kuku! 

Na to dzięcioł: stuku! puku! 
Czajka woła: czyjaś ty, czyjaś? 

Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaź! 
Przepióreczka: chodź tu! Pójdź tu! 
Masz co? daj mi! rzuć tu! rzuć tu! 

 
I od razu wszystkie ptaki 

W szczebiot, w świegot, w zgiełk - o taki: 

"Daj tu! Rzuć tu! Co masz? Wiórek? 
Piórko? Ziarnko? Korek? Sznurek? 

Pójdź tu, rzuć tu! Ja ćwierć i ty ćwierć! 
Lepię gniazdko, przylep to, przytwierdź! 

Widzisz go! Nie dam ci! Moje! Czyje? 
Gniazdko ci wiję, wiję, wiję! 

Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się!" 
I wszystkie ptaki zaczęły bić się. 

Przyfrunęła ptasia milicja 
I tak się skończyła ta leśna audycja. 



 

 

 

 

 

 

 

 


