
Załącznik nr 1 – Zagadki - postacie z bajek 

 

Jakie imiona 

mają braciszek i siostrzyczka. 

Którzy w lesie spotkali, 

chatkę zrobioną z pierniczka?(Jaś i Małgosia) 

Za siedmioma górami, 

za siedmioma rzekami 

żyła sobie królewna 

z krasnoludkami 

Czy już wiesz, 

kto w tej chatce mieszka? 

No przecież, to proste! 

To..................... (Królewna Śnieżka) 

Chłopiec z bajki znany,  

z drewna wystrugany.  

Kiedy kłamał w głos  

strasznie rósł mu nos.(Pinokio) 

Jaka to dziewczynka 

ma roboty wiele, 

a na pięknym balu 

gubi pantofelek?(Kopciuszek) 

Tylko cal wysokości 

miała ta dzieweczka. 

Dlatego też jej imię 

brzmiało…(Calineczka) 

Każda królewna, a tym bardziej ona. 

Winna uważać na wrzeciona.(Śpiąca Królewna) 

 



Mała, grzeczna dziewczynka, 

wilka spotkała w lesie. 

Ma czerwoną czapeczkę 

babci lekarstwa niesie.(Czerwony Kapturek) 

Jaka osoba z dawnych bajek, 

na miotle w podróż się udaje?(Czarownica) 

Gdy potarł lampę zakurzoną, 

od razu miał rzecz wymarzoną.(Aladyn) 

Jakie to maluchy, 

zawsze są brodate 

i ciężko pracują 

i zimą i latem.(Krasnale) 

Gdy mała księżniczka 

chrzczona była, 

zła wróżka urok 

na nią rzuciła.(Śpiąca Królewna) 

Czerwony kubraczek, 

czerwona czapeczka, 

przez las do babci 

idzie panieneczka.(Czerwony Kapturek) 

Kto listy pisać 

chciał drobnym maczkiem. 

I po to kupił raz 

maczku paczkę?(Kaczka Dziwaczka) 

Łatwo mnie poznacie, 

gdy wspomnicie bajkę. 

Chodziłem tam w butach, 

i paliłem fajkę.(Kot w butach) 

Ogon, uszy ma i kły 

- psa daleki krewny. 

W bajkach tylko bywa zły, 

w lesie jest potrzebny.(Wilk) 

Na podwórku je tępiono, 

kto powie dlaczego? 

Gdy podrosło łabędzie 

przyjęły je jak swego.(Brzydkie kaczątko) 



To bardzo znany miś, 

którego przyjacielem jest chłopiec - Krzyś. 

Czerwony kubraczek, wesoła mina, 

od zjedzenia miodu każdy dzień zaczyna.(Kubuś Puchatek) 

 

Kukułeczka kuka w lesie 

kto to wchodzi? Koszyk niesie. 

A na głowie ma czapeczkę, 

zawiązaną na wstążeczkę. 

Niesie koszyk, w tym koszyku 

pełno różnych smakołyków.(Czerwony Kapturek) 

 

Kto to buty widział czerwone? 

Chodzi w jedną, w drugą stronę, 

to „miau” – woła, oczy mruży 

to poprawia but zbyt duży, 

lub przy bucie sznurowadło. 

Któż to taki? Trudno zgadnąć?(Kot w butach) 

 

Jest ubrana jak na bal: 

w długą suknię, w piękny szal. 

Rozpuściła jasne włosy, 

rąbek sukni już unosi. 

Tańczy lekko na paluszkach, 

czy królewna to, czy wróżka? 

Trzewiczek jej z nóżki spadł! 

Czy już teraz każdy zgadł?(Kopciuszek) 

 

W bajce pod babci pierzynę 

dał nurka, 

by Czerwonego przestraszyć 

kapturka.(Wilk) 

 

To nie pająk, 

choć używa sieci. 

Bajkę o nim i rybce 

znają wszystkie dzieci.(Rybak) 

 

Inna niż wszystkie. 

Chociaż ptakiem była 

na piesze wycieczki 

często chodziła. 



Czesała się wykałaczką, 

a zwano ją … .(Kaczka Dziwaczka) 

 

Kiedy z krasnoludkami 

w lesie zamieszkała, 

niedobra czarownica 

zatrute jabłko jej dała.(Królewna Śnieżka) 

 

Jaka osoba z dawnych bajek 

z miotłą się wcale nie rozstaje. 

I bez niej się w podróż nie udaje?(Czarownica) 

 

Jest zielony, wielki, zły, 

ma pazury, skrzydła, kły, 

rycerzy nie boi się 

i księżniczki chętnie je.(Smok) 

 

W kwiatku tulipana 

śpi mała dzieweczka, 

wszystkie dzieci wiedzą, 

że to … .(Calineczka) 

Gdy się urodziło szare, brzydkie było. 

W pięknego łabędzia się później zmieniło.(Brzydkie Kaczątko) 

Zjedli Babie Jadze chatkę z piernika, 

znacie tę dziewczynkę i tego chłopczyka?(Jaś i Małgosia) 

Siedmiu krasnali w lesie sobie mieszka, 

a razem z nimi … .(Królewna Śnieżka) 

Chłopiec z drewna wystrugany, 

cóż to za kłamczuszek znany?(Pinokio) 

Zaklęć oraz innych czarów 

znała całą gamę. 

Ech co robić, wszystkie Baby 

są zawsze takie same!(Baba Jaga) 

Pół kobieta i pół ryba. 

Któż to jest, powiecie chyba?(Syrenka) 

 


