
Rozwiąż wszystkie zagadki związane z Wielkanocą ! 

Powodzenia !

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem
słodkie upominki każdemu rozdaje. (zajączek wielkanocny)

W ten świąteczny dzień 
każdy z nas się śmieje.
A woda nie z nieba, 

lecz z wiader się leje. (lany poniedziałek)

Choć już Święta blisko
wiatr na dworze dmucha.

Na talerzu, w domu 
kiełkuje. (rzeżucha) 



Zagląda ciekawie 
przez okienko – słonko.

Bo też chce zobaczyć koszyk ze … (święconką)

W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie.

Zanim je tam włożę, 
ślicznie je ozdobię.( pisanki)

Święta! Święta nadeszły!
Wstawajmy! Już rano!

Podzielimy się jajeczkiem, 
bo dziś przecież... (Wielkanoc)

Tyle w koszyczku 
leży pisanek!

A pośród nich 
słodki... (baranek)

Na wielkanocnym stole 
to ona króluje. 

Polana słodkim lukrem 
i gościom smakuje. ( baba wielkanocna)

Mleczka nie chcą pić.
Nigdy nie biegają.

Choć mają futerka,
ogonków - nie mają.
Oj dziwne to kotki!

Wolą stać w wazonie, 
niż wziąć się za psotki. (bazie)

Jeden taki dzień
w całym roku mamy,

że gdy nas obleją,
to się nie gniewamy. (lany poniedziałek)



Potulne zwierzątko
z masła ulepione,
małą chorągiewką

wdzięcznie ozdobione. (Baranek)

Wyrośnięta pani,
lukrem jest polana.

Na świątecznym stole
pyszni się od rana. (baba wielkanocna)

Kiedy się w Wielkanoc
jajkiem wymieniamy,
mówiąc miłe słowa,

bliskim je składamy.(życzenia)

Jak się nazywa skorupka od jajek, 

co na Wielkanoc świetnie się nadaje? (wydmuszka)

Ma cztery nogi, stoi jak wryty.

 Na święta białą serwetą przykryty? (stół)

 Długie uszy, mały ogon, 

bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem

 jak pomponik przez zielone pola goni? (zajączek)

Przeważnie jestem biały i na stole leżę.

 Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze? (obrus)



Jak się nazywa pan w kurniku,

 co ciągle woła ku-ku ryku?(kogut)

Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. 

Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą?(kurczątka)

Nie miauczą, lecz kwitną, 

białe albo szare. 

Znajdziesz je na wierzbie,

 gdy się kończy marzec. (bazie)

 Jak się nazywa wróbli śpiewanie?

 Każdy odpowie to jest… (ćwierkania)

Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. 

Są barwne kolorowe, 

zrobione z żywych gałązek wierzby, 

bazi, bukszpanu, 

lub sztucznych kwiatów. (palma)


