
Zagadki wiosenne 

1. Czerwona w czarne kropki, to zagadka cała, każdy przecież wie, jak zwie się ta istota mała. 

(BIEDRONKA) 

 

2. Nie ma lepszej lotniczki. Ogon niczym nożyczki. Lepi gniazdo pod strzechą, jest dla ludzi 

pociechą. W powietrzu robi kółka. Kto to taki? (JASKÓŁKA) 

 
3. On pierwszy do nas z ciepłych krajów wrócił, i nad polami piosenkę zanucił. (SKOWRONEK) 

 

4. Przysiadły na topoli. Stare gniazdo poznały! Dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały. 

(BOCIANY) 

 

5. Słychać ją wokoło wśród sosen i buków, jak woła wesoło: kuku, kuku, kuku! (KUKUŁKA) 

 

6. Mówimy o nich, że spać nie dają. Gdy w nocy pięknie śpiewają. (SŁOWIKI) 

 

7. W brązowych kapturkach chowają się listki wiosną. A potem będą zielone, gdy trochę 

podrosną. (PĄKI) 

 

8. Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, a tylko kukułka, o tym nie pamięta? (GNIAZDO) 

 

 

9. Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze chętnie je zbieramy na bukiecik dla 

swej mamy. (KWIATY) 

 

10. Poranne krople na listkach błyszczące, niczym korale w słońcu się mieniące. (ROSA) 

 

 

Ciekawostki o ptakach 

Skowronek to skromnie ubarwiony ptak, który pięknie śpiewa. Zamieszkuje pola uprawne, łąki i 

pastwiska. Gniazdo buduje bezpośrednio na ziemi, w płytkim dołku, który wyściela trawą, włosiem 

końskim i cienkimi korzonkami. Dobrze je ukrywa. Gdy wraca do gniazda, nigdy nie ląduje w jego 

pobliżu. W ten sposób stara się, aby nikt nie podejrzał, gdzie się ono znajduje. 

Jerzyk jest najlepszym lotnikiem wśród ptaków. Jest podobny do jaskółki, ale większy i ma brunatno-

czarne ubarwienie. Prawie cały dzień spędza w powietrzu. Ma bardzo małe nogi, co sprawie, że 

trudno mu się chodzi po ziemi i ma trudności z wystartowaniem do lotu z ziemi. Gniazdo najczęściej 

buduje w szczelinie muru, pod dachem lub w dziupli. Jako materiału używa wełny, włosia, drobnych 

traw. 

Zięba ma wielobarwne upierzenie, a jej cechą charakterystyczną są dwa białe paski na skrzydłach. 

Gniazdo buduje w rozwidleniu gałęzi lub przy pniu, z mchu i traw. 

 


